
 

 
Praktijkinformatie 
U heeft de intake en eerste behandeling oefentherapie Cesar-Mensendieck gehad. 
Graag geven wij u nog enige informatie over de gang van zaken bij onze praktijkvoering. 
 
De praktijk is alle werkdagen geopend.  
Telefonisch zijn wij bereikbaar op 010 – 456 44 13. Wanneer wij niet kunnen opnemen spreekt u dan 
alstublieft de voicemail in, wij bellen terug. Ook kunt u contact met ons opnemen per email op 
info@oefentherapieommoord.nl  of per therapeut zie onderaan deze pagina.  
 
Vergoeding van Oefentherapie Cesar door uw  ziektekostenverzekering:  

 Voor kinderen < 18 jaar worden uit de basisverzekering 18 behandelingen vergoed. Het 
aantal behandelingen dat daarnaast vanuit de aanvullende verzekering wordt vergoed, is 
afhankelijk van het pakket dat u bij uw verzekering heeft. 

 Voor volwassenen worden de behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed, het 
aantal behandelingen is afhankelijk van het pakket dat u bij uw verzekering heeft. 

 De behandeling voor volwassenen met alleen een basisverzekering wordt niet vergoed. De 
therapeut zal voor deze behandelingen de nota aan de patiënt sturen. 

 Voor patiënten met alleen een basisverzekering die voor een chronische aandoening zijn 
doorverwezen, vergoedt de verzekering de behandelingen vanaf de 21-e behandeling. 

 
Wanneer u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen, wordt u geacht om dit 24 uur van tevoren af 
te zeggen en in geval van overmacht in elk geval vóór 8.- uur ’s ochtends van de betreffende dag. Dit 
om kosten te vermijden.  
Afzeggen kan in telefonisch contact, door inspreken van de voicemail of per e-mail of via de contact 
knop op de website.  Bij niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen, zullen wij u het 
verzuimtarief, 75% van het geldende behandeltarief, berekenen. Deze kosten worden niet vergoed 
door uw zorgverzekeraar en dienen door u binnen 30 dagen aan ons te worden voldaan. 
 
Aanvullende informatie over bovenstaande vindt u op het formulier BETALINGSVOORWAARDEN en 
informatie over uw privacy in het PRIVACYREGLEMENT. Deze documenten zijn terug te vinden in de 
informatiemap in de wachtkamer en op onze website.  
 
Particuliere Tarieven per 01-01-2018  
 
Zitting oefentherapie    € 29,00 
Toeslag behandeling aan huis   € 13,50 
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek € 50,00 
Screening     € 12,00 
Intake en onderzoek na screening  € 29,00 
Intake en onderzoek na verwijzing  € 41,00 
Zitting kinderoefentherapie   € 38,00 
Instructie/overleg ouders van de patiënt € 29,00 
Niet nagekomen afpraak   € 21,75 
 
Aanwezigheid Oefentherapeuten:  
Bea Hogervorst, oefentherapeut Cesar, Slaapoefentherapeut  ma, woe, do (ook avond) 
bea@oefentherapieommoord.nl 
Marlous Koole, oefentherapeut Mensendieck, Slaapoefentherapeut di(ook avond),do 
Marlous@oefentherapieommoord.nl 
Mariël Odijk, oefentherapeut Cesar, Kinderoefentherapeut,  di,wo,vrij 
mariel@oefentherapieommoord.nl 
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