Prijslijst
Mei 2021
Onderzoek tarieven

prijs (€)

Podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten				
		
€ 83,15
Uitgebreid podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten		
		€113,10
(Top) sportonderzoek naar de oorzaak van uw klachten				
		€150,80
Telefonisch consult										€ 32,50
Videoconsult											€ 72,50
Podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten incl. echo		
		€113,10
Echografisch Onderzoek									
€ 37,95
Echografisch Onderzoek									
€ 56,95
Echografisch Onderzoek									
€ 75,40
Valrisico Onderzoek										
€ 83,15
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 behandelplan tarieven).

Behandelplan tarieven
1A Podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v.
1B

podotherapeutische zolen en de daarbijbehorende (na)controles
+ ophalen zolen op afspraak (+ €19,00)

2A Podotherapeutisch onderzoek + behandeltraject
2B

Tot 5 aanvullende behandelingen (taping, shockwave of podomanuele therapie)
+ podotherapeutische zolen (+ €96,60)

3A Podotherapeutisch onderzoek + behandeltraject
3B

Tot 5 uitgebreide aanvullende behandelingen (dry needling of oefentherapie)
+ podotherapeutische zolen (+ €96,60)

4A Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek incl. echografie of extra
onderzoekstijd incl. behandeling van uw klachten d.m.v. podotherapeutische zolen
4B + ophalen zolen op afspraak (+ €19,00)
5A Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek incl. echografie of extra
onderzoekstijd + behandeltraject
5B

Tot 5 aanvullende behandelingen (taping, shockwave of podomanuele therapie)
+ podotherapeutische zolen (+ €96,60)

6A Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek incl. echografie of extra
onderzoekstijd + uitgebreid behandeltraject

totaal € 246,55
totaal € 261,10
totaal € 197,50
totaal € 298,55
totaal € 253,70
totaal € 354,75

totaal € 277,60
totaal € 296,60

totaal € 227,35
totaal € 328,40

6B

Tot 5 uitgebreide aanvullende behandelingen (dry needling of oefentherapie)
+ podotherapeutische zolen (+ €96,60)

totaal € 283,65
totaal € 384,70

7
8
9A
9B

Onderzoek + podotherapeutische zolen (20 min.)
Onderzoek + podotherapeutische zolen (30/40 min.)
Tel. consult 20 min + podotherapeutische zolen + tel. controle
Videoconsult 40 min + podotherapeutische zolen + videocontrole

totaal € 184,20
totaal € 205
totaal € 166,05
totaal € 206,05

NB: Wanneer de zolen op afspraak worden opgehaald, alle schoenen worden gecontroleerd en er een passend draagadvies wordt meegegeven, wordt er bij dit
bedrag eenmalig een adviesconsult in 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 voordat de zolen worden klaargezet door de podotherapeut, heeft plaatsgevonden.

Wieleronderzoeken

prijs (€)

10A Wieleronderzoek Standaard 									€ 149,50
+ podotherapeutische zolen (+ €96,60)									€ 246,10
10B Wielrenonderzoek PRO									
€ 249,50
+ podotherapeutische zolen (+ €96,60)									€ 346,10
Wieleronderzoek - afstelling schoenplaatjes							€ 90
Wieleronderzoek - afstelling 2e fiets (40 min.)							
€ 85
Wieleronderzoek - afstelling 2e fiets (50 min.)							
€ 95

Run3D loopanalyse
11A Loopanalyse incl. uitgebreid rapport met adviezen + controle					
11B Loopanalyse incl. uitgebreid rapport met adviezen, podotherapeutische zolen + nacontrole

€ 199
€ 299

EXO-L
Exo-L 1 x brace										€ 150
+ verzendkosten											€ 157,50
Exo-L 2 x braces										€ 250
+ verzendkosten
										€ 257,70
Set scheenbeschermers hockey								€ 32
Kleur per brace											€ 37,50
Kleur extra schoenaanpassing									€ 12,50
€ 320
EXO-L Up											

Op maat gemaakte hulpmiddelen
Podotherapeutische zolen 									€ 96,60
+ verzendkosten (online/telefonisch besteld)
							€101,05
Orthese klein 											
€ 22,90
Orthese middel 										
€ 41,10
Orthese groot 											
€ 49,40
Bescherm orthese silipos*									€ 19,25
Klittenband orthese*										€ 8,05
*Let op: Deze prijs is exclusief de prijs van een controle/consult.

Losse verrichtingen
Consult/controle middel									€ 62,35
Consult/controle groot										€ 83,15
Screening DTP											€ 19,00
Dry needling behandeling									€ 37,95
Shockwave behandeling									€ 31,15
Taping behandeling										€ 31,15
Podomanuele behandeling									€ 31,15
Oefentherapie (losse behandeling)								
€ 37,95
Hakverhoging*											€ 45,75
Schoenmodificatie*										
€ 31,15
Nieuwe afdeklaag podotherapeutische zolen*							€ 28,60
Toeslag huisbezoek										€ 37,95
Verzuimde afspraak										€ 37,95
*Let op: Deze prijs is exclusief de prijs van een controle/consult.

Voetbehandeling

prijs (€)

Consult voetbehandeling + instrumentele behandeling					€ 41,55
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB)– klein							€ 20,30
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB) - middel							€ 37,95
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB) - groot
						€ 45,75
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB) - extra groot
					€ 58,25
+ Nagelbeugel vervaardigen										€ 31,70

Operatieve ingreep (LRA)
Partiële nagelresectie met fenolisatie (1 nagel, 1 zijde)		
Partiële nagelresectie met fenolisatie (1 nagel, 2 zijdes)		
Partiële nagelresectie met fenolisatie (2 nagels, 2 zijdes)		
Partiële nagelresectie met fenolisatie (2 nagels, 3 zijdes)		
Partiële nagelresectie met fenolisatie (2 nagels, 4 zijdes)

			€143,40
			€184,40
			€204,90
			€225,35
				€245,85

Schoenen
Diabetesschoen
Drift heren (bruin, zwart en zwart XL)					
		€ 94,95
Gentle heren									
€ 104,95
Move zwart heren										€ 94,95
Lady dames (beige, zwart & stretch zwart)								€ 94,95
Walk dames (bruin & zwart)									€ 94,95
Comfortschoen
Aire zwart dames							
		€ 109,95
Bahamas (brons en zwart)							
€ 109,95
Bermuda dames (brons en zwart)								€ 84,95
Jamaica dames zwart										€ 84,95
Maldivas dames brons										€ 84,95
Varadero dames (zwart en beige)								€ 109,95
Sabor (zwart) of Fit (zwart)									€ 109,95
Tua heren (bruin en zwart)									€ 109,95
Huisschoen
Antoine donkergrijs							
		€ 49,95
Aladin (zwart), Aniere (donkergrijs), Athena Jean (blauw), Athos (zwart, bordeaux, blauw)		
€ 59,95
Alvine (zwart), Macumba (zwart), Manille (zwart)							€ 69,95		
					

Veiligheidsschoen
No risk Veiligheidsschoenen
No Risk Mext Step Cole						
		€ 84,95
No Risk Next Step Coltrane							
€ 89,95
No Risk Wide Last Greystone									€ 88,95
No Risk Wide Last Westport									€ 169,95
No Risk Discovery										€ 99,95
No Risk Blackrock boot
								€ 92,95
Steelblue Veiligheidsschoenen
Steelblue Whyalla Claret									€ 154,88
Steelblue Fremantle										
€ 148,83
Steelblue Argyle Wheat zonder kruipneus							€ 158,51

Steelblue Argyle Wheat met kruipneus							
€ 160,93
Steelblue Parkes Zip										€ 158,51
Steelblue Southern Cross ladies Pink								€ 159,72
Steelblue Ladies Agryle 									€ 154,88
Emma Veiligheidsschoenen
Emma Vito Frontier										
Emma Valentino Frontier									
Emma Ranger											
Emma Rocky											
Emma Zolder											
Emma Zandvoort										
Emma Andes											
Emma Himalaya										
Emma Clay											
Emma Clyde											

€ 170,55
€ 183,50
€ 114,95
€ 107,40
€ 123,18
€ 114,95
€ 102,55
€ 110,17
€ 108,42
€ 114,89

NB: Wij geloven zó sterk in de deskundige inschatting van onze behandelaars dat wij u, wanneer u niet tevreden bent over het besproken en
gewenste resultaat, het bedrag van de zolen terugbetalen. RondOm onderscheidt zich met de 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 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.

