
 

Tarieven  
 

Haptotherapie 
Intake/kennismakingsgesprek    €30 
Behandeling          €70 
Relatiebegeleiding      €100 
 
Betaling Haptotherapie 
Je betaalt de kosten voor de haptotherapeutische begeleiding rechtstreeks aan de 
praktijk. Je ontvangt hiervoor een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen 
aan de praktijk. Is een vergoeding vanuit jouw zorgverzekering van toepassing, dan 
dien je zelf een declaratie bij jouw zorgverzekering in te dienen. 
 

Vergoeding haptotherapie 
Haptotherapie wordt door de meeste zorgverzekeraars (deels) vergoed vanuit de 
aanvullende verzekering onder de noemer alternatieve behandelwijzen / 
psychosociale zorg of alternatieve beweegzorg. De hoogte van de vergoeding is 
afhankelijk van de polis die je kiest. 
 
Op de website van de VVH (Vereniging van Haptotherapeuten) vind je een overzicht 
van vergoedingen per verzekeraar. Wil je precies weten wat er in 2023 per 
verzekeraar vergoed wordt? Bekijk of download dan het document VVH – 
Vergoedingen haptotherapie 2023. 
 
 

Fysiotherapie 
 
Algemene fysiotherapie     €30 
Algemene fysiotherapie met ‘aan huis toeslag’  €45 
Fysiotherapie op haptonomische basis   €37 
Ontspanningstherapie     €30 
Consult fysiotherapie als second opinion   €60 
Rapportage (voor derden)     €60 
 
Betaling fysiotherapie en ontspanningstherapie 
Praktijk De Kwintessens is een contractvrije praktijk. Dit betekent dat er gewerkt 
wordt met lage tarieven, er minder administratieve lasten zijn en er geen onnodige 
verplichtingen/ beperkingen worden opgelegd vanuit de zorgverzekeraars. 
 

https://haptotherapeuten-vvh.nl/vergoeding-haptotherapie
https://haptotherapeuten-vvh.nl/vergoeding-haptotherapie
https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/lidmaatschap/118-vergoedingen-haptotherapie-2023-printversie/file
https://haptotherapeuten-vvh.nl/mediatheek/lidmaatschap/118-vergoedingen-haptotherapie-2023-printversie/file


 

Voor fysiotherapie heb je geen verwijzing van een arts nodig; het is vrij toegankelijk. 
Je betaalt de kosten voor de fysiotherapie rechtstreeks aan de praktijk en ontvangt 
hiervoor een factuur. Deze dien je binnen 14 dagen te betalen aan de praktijk.  
 

Vergoeding fysiotherapie en ontspanningstherapie 
Afhankelijk van de zorgverzekering die je hebt afgesloten, wordt de nota geheel of 
gedeeltelijk vergoed. Je dient zelf een declaratie bij jouw zorgverzekering in te 
dienen. Kijk in je polis voor welke vergoeding je mogelijk in aanmerking komt of 
vraag het aan je zorgverzekeraar. 
 

Afspraken regeling 
Afspraken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden afgezegd. Zeg je de 
afspraak binnen 24 uur van tevoren af of kom je de afspraak niet na, dan wordt er 
50% van het tarief in rekening gebracht. 
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