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Onderzoek tarieven

tijd

prijs

(min)

(€)

Podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten
		
40
Uitgebreid podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten
60
(Top) sportonderzoek naar de oorzaak van uw klachten					80
Podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten incl. echo
50

€ 79,95

Echografisch Onderzoek 										20
Echografisch Onderzoek 										30
Echografisch Onderzoek 										40
Valrisico Onderzoek										40

€ 36,50

€108,75
€145,00
€108,75

€ 54,75
€ 72,50
€ 79,95

NB: Deze onderzoeken worden gerekend als er verder geen behandeling van uw klachten plaatsvindt
door de podotherapeut. Normaal gesproken wordt er een onderzoek in rekening gebracht in
combinatie met de behandeling van uw klachten (zie combi tarieven)

Combinatie tarieven
Podotherapeutisch Onderzoek

inclusief behandeling van uw klachten
d.m.v. en inclusief podotherapeutische zolen en de daar bijbehorende (na)controles			
Totaal €232,80
Bovenstaande + onderzoek uitbreidingen zoals echografie en videoanalyses
			 Totaal €262,65		

							

Podotherapeutisch Onderzoek + behandeltraject

Dry Needling, podomanuele therapie, taping, shockwave of oefentherapie				 Totaal €189,80
Bovenstaande + onderzoek uitbreidingen zoals echografie en videoanalyses				 Totaal €218,50

(Jaarlijkse) controle

incl. de vervaardiging van (sport)podotherapeutische zolen

met evt. nacontroles en/of opknapbeurt oude zolen

Uitgebreide jaarlijkse controle

		

€ 92,90			

Totaal €152,85

incl. de vervaardiging van (sport)podotherapeutische

zolen met evt. nacontroles en/of opknapbeurt oude zolen85						 Totaal €172,85
+ evt. Adviesconsult (10 minuten) 										€ 18,25

NB: Wanneer de zolen op afspraak worden opgehaald en alle schoenen worden gecontroleerd en er een
pas- en draagadvies wordt meegegeven, wordt er bij dit bedrag eenmalig een Adviesconsult in
218,60
rekening
gebracht. Dit gebeurt niet wanneer de zolen worden opgehaald zonder begeleiding. Het
ophalen van zolen zonder begeleiding is mogelijk vanwege de secure maakwijze en controle, die
voor dat de zolen worden klaargezet door de podotherapeut, heeft plaatsgevonden.

Op maat gemaakte hulpmiddelen
Podotherapeutische zolen

incl. verzendkosten (online of telefonisch besteld)				€ 97,15

Orthese klein*
											€ 22,00
Orthese middel*							 		
		€ 39,05
Orthese groot* 												€ 63,20
Bescherm orthese silipos*					 					€ 18,50
Klittenband orthese*
				 						€ 7,75
*Let op: Deze prijs is exclusief de prijs van een controle/consult.

		

prijs
(€)

Losse verrichtingen
Consult/controle klein										
€
Consult/controle middel					 						€
Consult/controle uitgebreid					 		
		
€
Screening DTP												€

36,50

Dry needling behandeling				 		
		
€
Shockwave behandeling						 					€
Taping behandeling
					 					€
Podomanuele behandeling 					 					€
Oefentherapie (losse behandeling)
				
€

29,95

59,95
79,95
18,25

29,95
29,95
29,95
29,95

Hakverhoging* 											
€ 44,00
Schoenmodificatie* 					 						€ 29,95
Nieuwe afdeklaag podotherapeutische zolen*						
€ 27,50
*Let op: Deze prijs is exclusief de prijs van een controle/consult.

Instrumentele
Instrumentele
Instrumentele
+ Nagelbeugel
IB
IB
IB
IB

–
–
–

voet- en wondbehandeling (IB)– klein
				
€ 19,50
voet- en wondbehandeling (IB) - middel			 		
€ 36,50
voet- en wondbehandeling (IB) - groot			 			€ 56,00
vervaardigen
									€ 30,50

klein incl. herplaatsen nagelbeugel				
			€ 32,45
middel incl. herplaatsen nagelbeugel				 					€ 49,45
groot incl. herplaatsen nagelbeugel				 					€ 57,45
extra groot incl. herplaatsen nagelbeugel 		 					€ 68,95

Toeslag huisbezoek
										€ 36,50
Verzuimde afspraak					 				
		
€ 25,00

Operatieve ingreep
Partiele nagelresectie met fenolisatie
Partiele nagelresectie met fenolisatie

(1 nagel)			
(2 nagels)				

		€129,95
		€169,95

Toelichting
NB: Binnen RondOm geloven wij zó sterk in de deskundige inschatting van onze behandelaars
dat wij u, wanneer er sprake is van een podotherapeutisch onderzoek inclusief behandeling
van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen, het bedrag van de zolen (€ 92,90)
terugbetalen, als de zolen niet het met u besproken en gewenste resultaat hebben. RondOm
onderscheidt zich van andere podotherapiepraktijken met deze voor de zorg unieke no cure
no pay regeling op podotherapeutische zolen. De kosten van het onderzoek en de behandeling
moeten uiteraard wel betaald worden. Deze no cure no pay regeling geldt in ieder geval na
plaatsvinden van de 1e controle-afspraak tot maximaal 6 maanden na datum van de
levering van uw podotherapeutische zolen. Er wordt wel verwacht dat u de podotherapeut de
kans geeft om een eventuele tekortkoming aan de zool op te lossen door te verschijnen op
de (kosteloze) controleafspraken.

