
 
 

Praktijk Oefentherapie Cesar, Psychosomatiek en Feldenkrais 
Marie-José Beelaerts van Emmichoven 

 
Zandingsweg 19a 
6731 BJ Otterlo 
0318-591977 

email: cesarotterlo@planet.nl 
 
 

Praktijk Tarief 2019  
Voor mensen zonder (aanvullende) verzekering 

 
 
Behandeling op de praktijk     34,00  per 30 min 
Toeslag bij uitbehandeling     49,50  per 30 min  
Toeslag bij inrichting      49,50 per 30 min 
Behandeling op praktijk buiten reg werktijden  41,00   per 30 min 
 
Psychosomatiek behandeling op de praktijk  49,55   per 45 min 
Toeslag uitbehandeling/ inrichting    66,60   per 45 min 
Psychosomatiek behandeling praktijk buiten reg wt  56,95 per 45 min 
 
Screening op praktijk     14,95  per 10 min 
Screening uitbehandeling/inr.    29,50  per 10 min 
Screening praktijk buiten reg wt    25,40 per 10 min 
 
Intake en onderzoek na Screening op praktijk   42,00  per 30 min 
Intake en oz na Screening uitbeh/inr      56,95   per 30 min 
Intake & oz na Screening buiten reg wt   56,95 per 30 min 
 
Intake en oz na Verwijzing op praktijk   49,55 per 30 min 
Intake en oz na Verwijzing uitbeh/inr   56,95  per 30 min 
Intake en oz na Verwijzing buiten reg wt   56,95 per 30 min 
 
Screening , intake, oz  op de praktijk   56,95   per 40 min 
Screening, intake, oz aan huis/instelling   66,60   per 40 min 
 
Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek op praktijk 66,60  per 45 min 
Eenmalig oefenth oz buiten reg wt    81,55  per 45 min 
Eenmalig OT oz aan huis/instelling    81,55  per 45 min 
 
Instructie/overleg ouders patiënt prkt   34,00  per 30 min 
Instructie/overleg ouders patiënt buiten reg wt  45,75 per 30 min 
 
Verslaglegging aan derden     38,22 



 
 
Groepsles Feldenkrais pr uur p.p.    10,75 
 
Lange zitting meervzv/compl  praktijk  66,60  per 45 min 
Lange zitting uitbehandeling     81,55  per 45 min  
Lange zitting inrichting     81,55  per 45 min  
Lange zitting praktijk buiten reg wt    81,55 per 45 min 
 
Telefonisch consult  `    11,33  per 10 min 
Telefonisch consult buiten reg wt    20,30 per 10 min 
 
Verzuimde afspraak (75% van 34,00)                     25,50 
Verzuimde afsprk Psychosomatische behandeling (75% van 49,55)     37,17 
 
 
U kunt ook kiezen voor: 
45 minuten behandelen       49,55 
60 minuten behandelen     66,60 
 
 
Mijn reistijd is in de behandelprijs meegenomen bij aan huis behandelen.  
Buiten reguliere werktijden houdt in: na 18 uur ’s avonds en in het weekend. 


