
Tarieven voor de fysiotherapeutische dienstverlening en lees de informatie over 
de wijze van vergoeding. Kybun fysiotherapie is een praktijk die – zeer bewust – 
contractvrij werkt. Informeer vooraf bij uw verzekeraar naar de vergoeding.

• Kybun fysiotherapie brengt per half uur €41 in rekening. 
 (Houd er rekening mee dat de behandeling altijd een uur zal duren)

• Telefonisch- of videoconsult:  € 15 per blok van 15 minuten 
• Verslaglegging aan derden:  € 15
• Niet nagekomen afspraak:*  € 35

Betalen is mogelijk contant of per pin direct na de behandeling. Uw factuur volgt per mail 
en kunt u eventueel zelf indienen bij de zorgverzekeraar als “ongecontracteerde 
fysiotherapie”

Informatie over de tarieven
Binnen de consultkosten vallen zowel directe tijd als indirecte tijd. Met de directe tijd wordt 
de afspraak zelf bedoeld. De indirecte tijd is het voor- en nawerk, bijvoorbeeld extra uitzoek-
werk, het opstellen van brieven en het na sturen van oefeningen/adviezen. De hoogte van 
het tarief is gebaseerd op het Kostprijsonderzoek Fysiotherapie door KPMG van maart 2020, 
met een kleine inflatiecorrectie in 2022. De prijzen die zorgverzekeraars als “marktconform” 
hanteren zijn al meer dan 10 jaar niet geïndexeerd en voor de meeste collega’s niet kosten-
dekkend.

Contractvrij
kybun fysiotherapie heeft heel bewust geen contracten getekend met zorgverzekeraars. De 
door hen gestelde eisen zijn onwerkbaar geworden. Door contractvrij te werken verspillen we 
geen tijd aan onzinnige administratie en kunnen we onze aandacht richten op waar het echt 
om gaat. Een mens is nu eenmaal zoveel ingewikkelder en vooral zoveel mooier dan je in een 
standaard protocolletje of vragenlijstje kunt vatten.

Betaling en vergoeding
Dat we contractvrij werken betekent dat je de factuur eerst zelf ontvangt en betaalt. Daarna 
dien je de rekening voor vergoeding in bij jouw zorgverzekeraar. Het verschilt per zorgverze-
keraar hoe veel je vergoed krijgt. Raadpleeg voor het maken van een afspraak daarom altijd 
eerst je polisvoorwaarden en/ of mail je verzekeraar vooraf hoeveel je terugkrijgt. Meer dan 
1 fysiotherapiebehandeling op 1 dag declareren is niet toegestaan. Een zitting van een uur of 
evt. langer kan dus niet geknipt worden in meerdere afspraken. Elke zitting wordt gedecla-
reerd als een ‘code 1000’.

Tarieven voor de fysiotherapeutische dienstverlening  



Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF)
Sinds 2011 is de fysiotherapeut vrij toegankelijk en heb je geen verwijsbrief meer nodig 
van een arts. De fysiotherapeut beoordeelt na een screening zelf of een traject gestart 
kan worden gestart en/of een bezoek aan de huisarts alsnog nodig is. 

Annuleren afspraak (*)
Wanneer je verhinderd bent, dien je de afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen 
per telefoon of e-mail. Zo hebben we nog voldoende tijd om een andere cliënt te bellen 
voor het vrijgekomen tijdstip. Wanneer je later afzegt of zonder bericht de afspraak niet 
nakomt, dan behouden we ons het recht voor je een verzuimrekening van 25 euro te 
sturen. Deze kun je niet bij je zorgverzekeraar indienen.

Klachtenregeling
Heeft u een klacht, dan hopen we dat u ons dit direct persoonlijk wilt melden. Is dat niet 
mogelijk, dan verwijzen we u graag naar de website van de beroepsvereniging voor 
fysiotherapeuten (KNGF). Daar vindt u de klachtenregeling volgens de WKKGZ.

En bent u juist heel erg tevreden? Vertel het een ander :) Gewoon face to face. 
Via een recensie op social media, of via een mailtje naar ons.

Maak een afspraak met Jochem

Jochem helpt u graag verder en u kunt een afspraak met  
Jochem inplannen op de maandagochtend of dinsdagmiddag.

071-203 23 77         j.klein@kybunsolutions.nl


