
Prijslijst Oefentherapie Cesar / Psychosomatiek Therapie – 2021  

De hieronder genoemde tarieven, zijn de tarieven die wij rekenen wanneer u de  

behandelingen niet (meer) vergoed krijgen door de zorgverzekeraar, vanwege het ontbreken 

van een aanvullende verzekering of een beperkte vergoeding voor oefentherapie Cesar en 

fysiotherapie. Wilt u zelf nakijken of u nog recht hebt op vergoeding. 

Mieke Poppema heeft met alle verzekeringen een contract. De behandelingen die vergoed 

worden vanuit de verzekering declareren we rechtstreeks bij de verzekering. Margreet 

Tombrock heeft met alle verzekeringen een contract, uitgezonderd: Ditzo en ASR. (bij deze 

laatste 2 verzekeringen moet u dan zelf uw nota insturen voor vergoeding) 

 

Algemene Oefentherapie Cesar/Mensendieck 

Behandeling in praktijk      € 35,- 

Behandeling ten huize van patiënt      € 50,- 

Screening        € 15,- 

Screening & Intake en onderzoek      € 45,- 

Intake en onderzoek na verwijzing     € 45,-   

 

Psychosomatische oefentherapie 

Behandeling in praktijk      € 45,- 

Behandeling ten huize van patiënt     € 60,- 

Screening        € 15,- 

Screening & Intake en onderzoek     € 45- 

Intake en onderzoek na verwijzing     € 45,-  

 

Niet nagekomen afspraak (niet afgezegd of niet op tijd afgezegd) € 26,- (75% van tarief)  

Afzeggen van een afspraak minimaal 24 uur van tevoren!  

Mieke Poppema en Margreet Tombrock 

Muevo, Brinklaan 9, 8181 EA Heerde  

Telefoon 0578-695116. www.muevo.nu 

http://www.muevo.nu/


Groepen 

Beter Bewegen       € 28,- per maand  

 

Beter Slapen (basis – 6 keer)      € 60,- 

Beter Slapen (vervolg – 4 keer)     € 40,- 

 

 

Prijslijst Werkplekonderzoek en/of advies op de werkplek 

 

Dit kunt u met uw therapeut bespreken.  

 

 

Prijslijst Psychosociale Therapie 

U kunt de behandelingen geheel of gedeeltelijk declareren bij uw zorgverzekering indien u 

aanvullend verzekerd bent en de zorgverzekering vergoedingen geeft vanuit het aanvullende 

pakket voor alternatieve zorg – psychologische hulpverlening. Margreet Tombrock is NVPA 

geregistreerd en RNBG geregistreerd. Margreet heeft dus 2 AGB-codes. De rekening moet u 

zelf indienen bij de verzekering.  

 

Behandeling Psychosociale Therapie     € 55,-  

 

 

Bij betaling door de werkgever/organisatie wordt 21% BTW erbij berekend.  

  

Geen vergoedingen voor de psychosociale therapie worden gegeven door: AZVZ, Amersfoortse, DSW, 

Ditzo, PNO, Prolife, Salland.  

 De overige verzekeringen vergoeden de psychosociale therapie wel, afhankelijk van uw aanvullende 

pakket. Kijk hiervoor in uw voorwaarden.  

 

Prijslijst Supervisie 

Supervisie (inclusief BTW)      € 75,- 


