Tarieven Kindertherapeuticum 2022
Kinderartsen






Zorg valt onder de basisverzekering.
Geen contracten met zorgverzekeraars.
Nota via Infomedics. Zelf betalen en naar de verzekering sturen.
Restitutiepolis 100% vergoeding
Naturapolis >75%

Therapeuten (muziek, kunstzinnig, euritmie)




Zorg valt onder de aanvullende verzekering, meestal: alternatieve therapieën.
Uitzondering: Zilveren Kruis vergoedt niet.
Nota van de therapeut: Zelf betalen en z.m. naar de verzekering sturen

Tarieven: Kunstzinnig therapeut
Behandeling ¾ uur
Diagnostiek, 1 uur, incl verslag

€ 66,00
€ 96,00

Muziektherapeut / Euritmietherapie
Behandeling
Diagnostiek, ½ uur, incl verslag

€ 40,00
€ 80,00

Paramedische therapeuten (fysio en logo)




De zorg valt onder de basisverzekering tot 18 jaar, vanaf 18 jaar geldt de aanvullende
verzekering.
o Uitzondering: Bij T. Alkemade (fysio) geldt voor de CZ-verzekerden dat ze €37,50 per
behandeling betalen, en bij diagnostiek €75,-. Bij de eerste therapie van een serie
wordt er een extra bedrag van €21,50 in rekening gebracht.
De therapeut declareert rechtstreeks bij de zorgverzekeraar

Natuurvoedingskundige



Zorg valt meestal niet onder een (aanvullende) verzekering
Nota van de voedingskundige, zelf betalen

Voedingskundige
Diagnostiek incl. verslag
Consulttarief 30 min

incl BTW
€ 72,00
€ 35,-

Kinder- en jeugdpsychiater/specialistische GGZ = SGGZ




Zorg valt onder de gemeente
Verwijzing SGGZ van de huisarts of het Jeugdteam/ CJG is noodzakelijk
Het Kindertherapeuticum verzorgt de administratie

Orthopedagogen/GZ-psychologen/basisGGZ = BGGGZ




Zorg valt onder de gemeente
Verwijzing BGGGZ van de huisarts of het Jeugdteam/ CJG is noodzakelijk
Het Kindertherapeuticum verzorgt de administratie

Het Kindertherapeuticum heeft 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 door de ouders 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 registratie te blijven. De uurprijs in de GGZ is € 85 – € 135.
Niet nagekomen afspraken
Voor niet nagekomen afspraken kunnen we een ‘no show’-tarief rekenen.
Klachtenregeling
Op de website www.kindertherapeuticum.nl vindt u onze klachtenregeling en privacy statement

