
Tarieven Kindertherapeuticum 2020

Kinderartsen
 Zorg valt onder de basisverzekering.

 Geen contracten met zorgverzekeraars.

 Nota via Famed. Zelf betalen en naar de verzekering sturen.

 Resttutepolis 100% vergoeding

 Naturapolis >75%

Therapeuten (muziek, kunstzinnig, euritmie)
 Zorg valt onder de aanvullende verzekering, meestal onder:alternateve therapieën

 Nota van de therapeut. Zelf betalen en z.m. naar de verzekering sturen

Tarieven: Kunstzinnig therapeut
Behandeling ¾ uur € 65,00
Diagnostiek, 1 uur, incl verslag € 95,00

Muziektherapeut / Euritmietherapie
Behandeling € 40,00
Diagnostiek incl verslag € 80,00

Paramedische therapeuten (fysiotherapie en logopedie)
 Zorg valt onder de basisverzekering tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar geldt voor de fysiotherapeut  

de aanvullende verzekering, voor de logopedist niet.

 Therapeut declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar

Natuurvoedingskundige
 Zorg valt meestal niet onder een (aanvullende) verzekering

 Nota van de voedingskundige, zelf betalen

Voedingskundige incl BTW
Diagnostiek € 67,00
Consulttarief30 min € 44,70

Kinder- en jeugdpsychiater/specialistische GGZ = SGGZ
 Zorg valt onder de gemeente

 Verwijzing SGGZ van de huisarts of het Jeugdteam/ CJG is noodzakelijk

 Het Kindertherapeutcum verzorgt de administrate

 Ouders krijgen een beschikking(snummer) van de gemeente

 Dat nummer geef u aan ons door

 De beschikking bepaalt het aantal uren zorg per jaar

Orthopedagogen/GZ-psychologen/basisGGZ = BGGGZ
 Zorg valt onder de gemeente

 Verwijzing BGGGZ van de huisarts of het Jeugdteam/ CJG is noodzakelijk

 Het Kindertherapeutcum verzorgt de administrate

 Ouders krijgen een beschikking(snummer) van de gemeente

 Dat nummer geef u aan ons door

 De beschikking bepaalt het aantal uren zorg per jaar



Het Kindertherapeutcum heef met een groot aantal gemeente-regio’s een contract voor de GGZ. De
lijst vindt u op de website. Als er geen contract is kan er een PGB worden aangevraagd. Dat kunt u 
telefonisch met ons bespreken.

Vrije lijn
Als u uw gegevens niet bij de gemeente of het CBS bekend wilt hebben, kunt u besluiten zelf te 
betalen en buiten de registrate te blijven. De uurprijs in de GGZ is € 85 – € 135.

Niet nagekomen afspraken
Voor niet nagekomen afspraken kunnen we een ‘no show’-tarief rekenen.
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