fysiotherapie - manueel therapie - MSU echografie
shockwave therapie - actieve revalidatie - EPTE

PRIJSLIJST
ECHO ADFYSIO
FYSIOTHERAPIE
intake met of zonder verwijzing

€ 45,-

behandeling fysiotherapie

€ 35,-

behandeling shockwave therapie

€ 35,-

behandeling EPTE

€ 35,-

behandeling actieve revalidatie

€ 35,-

behandeling fysiotherapie
op lokatie

€ 45,-

MSU ECHO ONDERZOEK
MSU echo onderzoek na lichamelijk
onderzoek.

€ 45,-

intake met of zonder verwijzing
gecombineerd met een MSU
echo onderzoek

€ 90,-

eenmalig MSU echo onderzoek

€ 65,-

(na verwijzing door collega waarbij
lichamelijk onderzoek gegevens
bekend zijn)

COMPLEMENTAIRE ZORG:
FOI functionele Orthonomie Integratie € 50,ovrige natuurgeneeswijze
(zie praktijk vanderDoorn)
NLP COACHING & PREVENTIE
preventie cursus “dat zit wel goed met jou !)
Een training gericht op advies en inzicht op het duurzaam
verbeteren van de houding bij bukken, tillen en zitten.
per deelnemer 4 dagdelen. minimaal 8 maximaal 12
deelnemers per groep.
offerte op aanvraag ivm specifiek maatwerk.

Echo-Adfysio is een innovatieve praktijk
voor fysiotherapie en manueeltherapie.
Dinamisch beeldvormend echo onderzoek
van spieren pezen en gewrichten vormt de
specialiteit. Inzicht in weefselschade,
oorzaak en gevolg leidt tot een duurzaam
functie herstel. Een breed aanbod aan
producten en diensten kan hiervoor
worden ingezet
Echo-Adfysio werkt zonder contracten
met zorgverzekeraars. Dit maakt het
mogelijk om buiten de strakke
zorgprotocollen specifiek maatwerk te
leveren gericht op uw hulpvraag.
De factuur van de behandeling kunt u
declareren bij uw zorgverzekeraar. U
ontvangt een vergoeding (50-75%)
conform de afspraken van uw zorg
verzekering.
Het intake met lichamelijk onderzoek met
aansluitend MSU echo onderzoek duurt
50 minuten. een reguliere behandeling
duurt 30 minuten.
Tijdens het bespreken van het
behandelplan wordt u geïnformeerd over
de mogelijkheden die voor uw herstel van
toepassing zijn en de vergoeding daarvan.
afspraken die niet binnen 24 uur worden
afgezegd worden bij u in rekening
gebracht.
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