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Tarieven per 1 januari 2014 
 
De door Maatschap MTC Delft in rekening te brengen tarieven ten behoeve van  
Uniet-gecontracteerdeU zorg met ingang van 1 januari 2014.  
 
De tarieven per zitting per patiënt. 

1. In geval de patiënt de praktijkruimte van de fysiotherapeut voor 
individuele behandeling bezoekt: 
 

1.1 Reguliere zitting € 30,00 
1.2 Zitting kinderfysiotherapie/ manuele therapie € 42,00 
1.3 Zitting psychosomatische fysiotherapie € 42,00 
1.4 Eenmalig consult fysiotherapie € 50,00 
1.5 Screening (kort consult) € 14,00 
1.6 Intake & onderzoek na screening € 29,00 
1.7 Intake & onderzoek na verwijzing € 42,00 
1.8 Instructie / overleg ouders van de patiënt € 42,00 
1.9 Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 42,00  
1.10 Verslag op verzoek van derden  € 75,00 
1.11 Avond en zaterdagtoeslag 150% van het originele tarief  
1.12 Zon- en feestdagentoeslag 200% van het originele tarief   

 
Het avond-, zaterdag-, zondag,- feestdagentarief is van toepassing indien behandeling plaats vindt op 
verzoek van de patiënt. Van maandag t/m vrijdag is het hogere tarief van toepassing op 
behandelingen gegeven voor 7:30 uur ’s ochtends en na 18:00 uur ’s avonds. 
 
Het tarief per zitting - een onafgebroken tijdspanne waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of meer 
indicaties fysiotherapeutische hulp verleend - per patiënt is ongeacht de inhoud van de behandeling en de 
tijdsduur per behandeling. 
 

2. In geval de fysiotherapeut de patiënt bezoekt (uitbehandeling) mag het tarief per zitting worden 
verhoogd met de toeslag voor uitbehandeling/inrichtingstoeslag 
Toeslag voor uitbehandeling 1  € 15,00           
Inrichtingstoeslag 2  €   7,00  

1      Van een uitbehandeling is in dit geval alleen sprake indien de behandeling buiten de praktijk, niet in een inrichting - 
waarvoor een aparte toeslag, de zogenaamde inrichtingstoeslag, geldt - plaatsvindt.  
De toeslag voor uitbehandeling kan per adres per dag, ongeacht het aantal behandelde patiënten, slecht eenmaal in 
rekening worden gebracht.  
2      Onder inrichting wordt verstaan een ziekenhuis, verpleegtehuis bejaardenoord verzorgingsflat of enigerlei andere 
daarmee in enig opzicht vergelijkbare woon- of verblijfplaats (bijvoorbeeld de zogenaamde aanleunwoningen).De 
inrichtingstoeslag kan in rekening worden gebracht indien er sprake is van een incidentele behandeling van (een) 
patiënt(en), waarvoor de fysiotherapeut de praktijk dient te verlaten. Indien de behandelingslocatie buiten de praktijk een 
meer permanent karakter heeft, in de zin dat de fysiotherapeut een vast dagdeel per week op een behandelplek in een 
inrichting behandelt, is de inrichtingstoeslag (en ook de toeslag voor uitbehandeling) dus niet van toepassing. 

 
3. Tarief voor niet nagekomen afspraak is 100% van het tarief van de voorgenomen behandeling.  
 

Het tarief voor een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening worden gebracht als de afspraak 
niet minstens 24 uur van te voren is afgezegd. De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling.  
 


