
Maximale vergoedingen 2022

Oefentherapie en fysiotherapie1

 Declaratiecode    

Oefentherapie
Individuele zitting reguliere oefentherapie in de praktijk 1.07.000000002000 18,05€                    
Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002001 24,38€                    
Individuele zitting reguliere oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000002002 21,23€                    
Individuele zitting kinderoefentherapie in de praktijk 1.07.000000002300 24,03€                    
Individuele zitting kinderoefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002301 30,35€                    
Individuele zitting kinderoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000002302 27,20€                    
Individuele zitting psychosomatische oefentherapie in de praktijk 1.07.000000002600 22,58€                    
Individuele zitting psychosomatische oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002601 28,90€                    
Individuele zitting psychosomatische oefentherapie met toeslag voor behandeling in een 
instelling 1.07.000000002602 25,75€                    
Individuele zitting bekkenoefentherapie in de praktijk 1.07.000000002006 18,05€                    
Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002008 24,38€                    
Individuele zitting bekkenoefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000002009 21,23€                    
Individuele zitting geriatrie oefentherapie in de praktijk 1.07.000000002007 24,03€                    
Individuele zitting geriatrie oefentherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002010 30,35€                    
Individuele zitting geriatrie oefentherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000002011 27,20€                    
Screening 1.07.000000002400 6,20€                      
Intake en onderzoek na screening 1.07.000000002401 18,55€                    
Screening en intake en onderzoek 1.07.000000002412 24,75€                    
Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk 1.07.000000002408 24,75€                    
Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002409 31,08€                    
Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000002410 27,93€                    
Eenmalig onderzoek in de praktijk 1.07.000000002200 30,90€                    
Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002202 37,23€                    
Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000002203 34,08€                    
Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport 1.07.000000002510 16,10€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 1.07.000000002125 18,05€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 1.07.000000002126 14,75€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 1.07.000000002127 12,03€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien personen 1.07.000000002128 7,70€                      
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen in de praktijk 1.07.000000002800 24,13€                    
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000002801 30,45€                    
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling in een 
instelling 1.07.000000002802 27,30€                    
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt 1.07.000000002500 12,55€                    
Telefonische zitting oefentherapie 1.07.000000002700 9,03€                      

Fysiotherapie
Individuele zitting reguliere fysiotherapie in de praktijk 1.07.000000001000 16,08€                    
Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001001 21,73€                    
Individuele zitting reguliere fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001002 18,88€                    
Individuele zitting kinderfysiotherapie in de praktijk 1.07.000000001100 20,88€                    
Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001101 26,53€                    
Individuele zitting kinderfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001102 23,68€                    
Individuele zitting manuele therapie in de praktijk 1.07.000000001200 19,95€                    
Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001201 25,60€                    
Individuele zitting manuele therapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001202 22,75€                    
Individuele zitting oedeemtherapie in de praktijk 1.07.000000001500 20,88€                    
Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001501 26,53€                    
Individuele zitting oedeemtherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001502 23,68€                    
Individuele zitting bekkenfysiotherapie in de praktijk 1.07.000000001600 20,88€                    
Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001601 26,53€                    
Individuele zitting bekkenfysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001602 23,68€                    
Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie in de praktijk 1.07.000000001750 19,95€                    
Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001751 25,60€                    
Individuele zitting psychosomatische fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een 
instelling 1.07.000000001752 22,75€                    
Individuele zitting geriatrie fysiotherapie in de praktijk 1.07.000000001775 19,95€                    

Oefen- en fysiotherapie aanvullende verzekeringen 
De tarieven gelden vanaf 1 januari 2022
In de voorwaarden staat wanneer u een behandeling vergoed krijgt. Op het vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Hebt u 
recht op een vergoeding en gaat u naar een zorgverlener waar wij geen afspraken mee hebben gemaakt? Dan krijgt u vaak minder vergoed. 

In de tabel ziet u wat u maximaal vergoed krijgt bij een zorgverlener zonder contract. Welke verzekering u hebt afgesloten, vindt u op uw polis.  

Hebt u vragen?
Neem dan contact op met CZ Klantenservice via 088 555 77 77



Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001776 25,60€                    
Individuele zitting geriatrie fysiotherapie met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001777 22,75€                    
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen in de praktijk 1.07.000000001700 21,23€                    
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001701 26,88€                    
Lange zitting voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag voor behandeling in een 
instelling 1.07.000000001702 24,03€                    
Screening 1.07.000000001850 5,85€                      
Intake en onderzoek na screening 1.07.000000001860 15,93€                    
Screening en intake en onderzoek 1.07.000000001864 21,70€                    
Intake en onderzoek na verwijzing in de praktijk 1.07.000000001870 21,70€                    
Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001871 27,35€                    
Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001872 24,50€                    
Eenmalig onderzoek in de praktijk 1.07.000000001400 26,68€                    
Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling aan huis 1.07.000000001401 32,33€                    
Eenmalig onderzoek met toeslag voor behandeling in een instelling 1.07.000000001402 29,48€                    
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport 1.07.000000001105 14,65€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen 1.07.000000001316 16,08€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen 1.07.000000001317 13,93€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen 1.07.000000001318 11,83€                    
Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien personen 1.07.000000001319 7,23€                      
Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt 1.07.000000001103 11,75€                    
Telefonische zitting fysiotherapie 1.07.000000001920 8,05€                      

1) De tarieven oefentherapie en fysiotherapie zijn gebaseerd op het gemiddeld ongewogen afgesproken tarief zoals we deze zijn 
overeengekomen met de zorgverleners die we hebben gecontracteerd.


