
Augustus 2022

Prijslijst

Onderzoek tarieven

Behandelplan tarieven

prijs (€)

Podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten      € 87,31
Uitgebreid podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten    € 118,76
(Top) sportonderzoek naar de oorzaak van uw klachten      € 158,34
Telefonisch consult          € 34,13
Videoconsult           € 76,13
Podother. onderzoek naar de oorzaak van uw klachten incl. echo    € 118,76
Echografisch Onderzoek 20 min        € 39,85
Echografisch Onderzoek 30 min        € 59,80
Echografisch Onderzoek 40 min        € 79,17
Valrisico Onderzoek          € 87,31

Podotherapeutisch onderzoek incl. behandeling van uw klachten d.m.v.
podotherapeutische zolen en de daarbijbehorende (na)controles*
+ ophalen zolen op afspraak (+ €19,95) 

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

Let op: 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).

Let op: 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.

totaal € 263,95
totaal € 279,25

totaal € 295,55
totaal € 316,50

Podotherapeutisch onderzoek + behandeltraject
Tot 5 aanvullende behandelingen (taping, shockwave of podomanuele therapie)
+ podotherapeutische zolen*  

Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek incl. echografie of extra
onderzoekstijd + behandeltraject
Tot 5 aanvullende behandelingen (taping, shockwave of podomanuele therapie)
+ podotherapeutische zolen* 

totaal € 207,37
totaal € 318,55

totaal € 238,72
totaal € 349,90

Podotherapeutisch onderzoek + behandeltraject
Tot 5 uitgebreide aanvullende behandelingen (dry needling of oefentherapie)
+ podotherapeutische zolen*  

totaal € 266,39
totaal € 377,55
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Podotherapeutisch kinderonderzoek incl kinderzolen (t/m 6 jaar) en bijbehorende 
(na)controles*
 + ophalen kinderzolen op afspraak (+ €19,95) 

Podotherapeutisch jaarcontrole kinderen (t/m 6 jaar) incl kinderzolen en (na)controle*
+ ophalen kinderzolen op afspraak (+ €19,95)

Controle kinderen t/m 6 jaar 

totaal € 199,32
totaal € 219,27

totaal € 167,82
totaal € 187,77

totaal € 65,47
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*Bij verzending van zolen naar uw huisadres, wordt de pakketprijs met 4,67 euro verhoogd.



Wieleronderzoeken

Wieleronderzoek - afstelling schoenplaatjes        € 65 
Wieleronderzoek - afstelling 2e fiets         € 85 - 95
Shoefitting consult excl. schoenplaatjes        € 65  
Schoenplaatjes          € 17
Aanmeetconsult wielerzolen incl. wielerzolen        € 185
Wielerzolen            € 140,07
 

Wieleronderzoek Standaard          € 149,50
+ wielerzolen           € 289,57

10A

Wielrenonderzoek PRO         € 249,50
+ wielerzolen           € 389,57

10B

Run3D loopanalyse

Loopanalyse incl. uitgebreid rapport met adviezen +  controle     € 208,95
Loopanalyse incl. uitgebreid rapport met adviezen, podotherapeutische zolen + nacontrole € 319

11A
11B

( Jaar)controle  20 min + podotherapeutische zolen* + controle na 6 weken**7
8 (Jaar)controle  30/40 minuten + podotherapeutische zolen* + controle na 6 weken**

totaal € 198,50
totaal € 220,30

9A Tel. consult 20 min + podotherapeutische zolen + tel. controle totaal € 179,40
9B Videoconsult 40 min + podotherapeutische zolen + videocontrole totaal € 221,40

Uitgebreid podotherapeutisch onderzoek incl. echografie of extra
onderzoekstijd + uitgebreid behandeltraject
Tot 5 uitgebreide aanvullende behandelingen (dry needling of oefentherapie)
+ podotherapeutische zolen 

totaal € 297,83
totaal € 409
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** Indien mogelijk worden uw oude zolen opgeknapt bij de optie (jaar)controle inclusief nieuwe zolen

EXO-L
Exo-L  1  brace incl. verzendkosten        € 187.50
+ Snelle verzending           € 195
Exo-L  2  braces incl. verzendkosten        € 287.50
+ Snelle verzending           € 295
EXO-L Up incl. verzendkosten         € 357.50
+ Snelle verzending           € 365
Set scheenbeschermers hockey        € 32
Kleur per brace           € 60
Kleur extra schoenaanpassing         € 12,50

Op maat gemaakte hulpmiddelen

Podotherapeutische zolen         € 106,50
+ verzendkosten (online/telefonisch besteld)        € 111,15
Podotherapeutische zolen (kinderen t/m 6 jaar)       € 89,02
+ verzendkosten (online/telefonisch besteld)        € 93,69
Podotherapeutische zolen voor Emma/Bata veiligheidsschoenen    € 125,30 
Orthese klein            € 24,05
Orthese middel           € 43,16
Orthese groot            € 51,87
Bescherm orthese silipos*         € 25,15
Klittenband orthese*          €   8,45
*Let op: Deze prijs is exclusief de prijs van een controle/consult.

Prijs (€)

*Bij verzending van zolen naar uw huisadres, wordt de pakketprijs met 4,67 euro verhoogd.



Voetbehandeling

Operatieve ingreep (LRA)

Partiële nagelresectie met fenolisatie (1 nagel, 1 zijde)         € 150,57
Partiële nagelresectie met fenolisatie (1 nagel, 2 zijdes)          € 193,62 
Partiële nagelresectie met fenolisatie (2 nagels, 2 zijdes)          € 215,15 
Partiële nagelresectie met fenolisatie (2 nagels, 3 zijdes)          € 236,62
Partiële nagelresectie met fenolisatie (2 nagels, 4 zijdes)                € 258,14

Consult voetbehandeling + instrumentele behandeling     € 43,63
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB)– klein       € 21,32
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB) - middel       € 39,85
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB) - groot       € 48,04 
+ Instrumentele voet- en wondbehandeling (IB) - extra groot      € 61,16
+ Nagelbeugel vervaardigen          € 33,29

Prijs (€)

Dry needling behandeling         € 39,85
Shockwave behandeling         € 32,71
Taping behandeling          € 32,71
Podomanuele behandeling         € 32,71
Oefentherapie (losse behandeling)        € 39,85
Hakverhoging*           € 48,04
Schoenmodificatie*          € 32,71
Nieuwe afdeklaag podotherapeutische zolen*       € 30,03
Toeslag huisbezoek          € 39,85
Verzuimde afspraak          € 39,85
*Let op: Deze prijs is exclusief de prijs van een controle/consult.

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 podothe-
rapeutische 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.

Losse verrichtingen

Consult/controle middel         € 65,47
Consult/controle groot          € 87,31
Screening DTP           € 19,95


