TARIEVEN

Podotherapie wordt vergoed vanuit het aanvullende pakket
van uw zorgverzekering. Wij adviseren u uw polis erop na te
kijken welke vergoeding u kunt verwachten. Vergoedingen
vanuit het aanvullende pakket hebben geen invloed op uw
Eigen Risico bij uw zorgverzekeraar.

(geldig vanaf 1 januari 2015)

Uw extra paar podotherapeutische zolen

Soort behandeling
Consult
Onderzoek *
Onderzoek klein
Diabetische screening
Verzuimde afspraak
Screening DTP **

Bent u tevreden over de podotherapeutische
zolen, dan kan het zijn dat u nadenkt over een
tweede paar. Dit kan om verschillende redenen praktisch zijn. Het kan zijn dat u bijvoorbeeld graag een extra paar wilt voor uw nette,
sport of wandelschoenen. Welke reden u ook
heeft, wij vervaardigen graag een extra paar
zolen voor u. Met het oog op mogelijke aanpassingen van de zolen is het raadzaam dit te
laten doen na de eerste controle.

Prijs
€ 32,50
€ 65,00
€ 47,50
€ 33,75
€ 25,00
€ 10,00

Podotherapeutische zolen

€ 135,00

Podotherapeutische zolen kinderen < 12 jaar

€ 115,00

bij een tweede identiek paar niet opnieuw

* inzet van RS scan en echografie in onderzoek
inbegrepen
nodig
is. Het past bij de aard van onze instel** wanneer u zonder verwijzing komt dienenling
wij een
screening
uit te voeren volledig ten uwe gunste
dat
dit voordeel
komt.

Soort behandeling

Prijs Soort behandeling

Prijs

Correctie zolen

€ 29,50 Orthese klein

€ 14,00

Correctie zolen groot

€ 45,00 Orthese middel

€ 25,00

Reparatie zolen

€ 33,25 Orthese groot

€ 40,00

Nieuwe deklaag op zolen

€ 33,50 Correctie / Reparatie orthese

€ 12,00

Taping/drukverdeling klein

€ 6,50 Nagelbeugel

€ 29,50

Taping/drukverdeling middel

€ 15,00 Herplaatsen nagelbeugel

€ 12,95

Taping/drukverdeling groot

€ 22,50 Digitale loopanalyse

€ 30,00

Instrumentele voet– en wondbehandeling klein

€ 35,00 Echografie onderzoek

€ 30,00

Instrumentele voet– en wondbehandeling middel

€ 50,00 Huisbezoek

€ 35,00

Instrumentele voet– en wondbehandeling groot

€ 62,50 Voorrijden

€ 10,00
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