PRIJSLIJST 2021 – HUIDTHERAPIE & OEDEEMTHERAPIE
PRIJS1

ACNE- & HUIDTHERAPIE
Intake- of adviesgesprek
S
S+
M
M+
L
L
XL
XL+

+ verzorgend masker
+ chemische peeling + serum
+ verzorgend masker
+ chemische peeling + serum
+ intensieve peeling + serum
+ microdermabrasie + LED licht
+ microneedling gezicht
+ microneedling gezicht & hals

20 min

Kosteloos2

45 min
45 min
60 min
60 min
60 min
60 min
60 min
70 min

€ 58,€ 65,€ 78,€ 85,€ 98,€ 98,€ 128,€ 150,-

Veel zorgverzekeraars vergoeden acne- en camouflagetherapie voor het gezicht vanuit de aanvullende verzekering

ELEKTRISCHE EPILATIE
15min
30min
45min
60min

enkele haartjes
klein gebied
middelgroot gebied
groot gebied

€ 25 ,€ 39,€ 58,€ 78,-

Veel zorgverzekeraars vergoeden elektrische epilatie voor het gezicht vanuit de aanvullende verzekering

VERWIJDEREN HUIDONEFFENHEDEN3
Tot 5 plekjes
Vanaf 5 plekjes

OEDEEM- EN LITTEKENTHERAPIE
Oedeem- of littekentherapie
Aanmeetkosten elastische kousen
Elastische kousen per paar/stuk
Toeslag huisbezoek

€ 25,€ 39,-

particulier
particulier, excl. elastische kousen
op aanvraag

30 min
20 min

€ 40,-*
€ 25,-*
€ 15,-

Veel zorgverzekeraars vergoeden oedeem- en littekentherapie vanuit de aanvullende verzekering (vaak potje
fysiotherapie). Bij een chronische indicatie wordt oedeem- en littekentherapie vanaf de 21e behandeling uit de
basisverzekering vergoed.
Als u in aanmerking komt voor vergoeding geldt het tarief van de zorgverzekeraar.
*Deze prijzen gelden indien u niet in aanmerking komt voor vergoeding. In sommige gevallen neemt de zorgverzekeraar
het debiteurenrisico voor haar rekening en zal zij het reguliere tarief aan mij uitkeren en bij u in rekening brengen.

1

Prijzen per behandeling, onder voorbehoud van prijswijzigingen en typefouten.
Kosteloos indien producten worden aangeschaft of wordt gestart met de behandeling. De reguliere prijs is €25,-.
3 Bijv. steelwratjes, kleine ouderdomswratten, oppervlakkige pigmentvlekjes, vaatjes.
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