
Tarievenlijst 2021 

 

Intake is altijd GRATIS en vrijblijvend.  
Bovenstaande tarieven zijn inclusief BTW. Aan de tarievenlijst kan geen rechten worden ontleend. 

Bij een te late annulering van uw afspraak wordt het behandeltarief tot een max. bedrag van €50,00 in rekening gebracht.  

 

Behandeling Tarief 
Intake Gratis en vrijblijvend, 15 minuten 
1e consult: uitgebreide analyse, behandelplan en advies op 
maat 

Tarief afhankelijk van uw 
zorgverzekeraar 
Particulier €25,00 

 

Acnetherapie, Peeling en Microneedling Tarief 
Acnetherapie Per behandeling 
Kleine zone  €35,00 

Medium zone  €40,00 
Grote zone €45,00 
  

Peeling Per behandeling 
Oppervlakkige peeling gelaat €45,00 

Medium peeling gelaat €65,00 
Diepe peeling gelaat €150,00  
Lichaam en/of meerdere gebieden + €15,00 per gebied 

  
Microneedling Per behandeling 

Kleine zone 30 min. €50,00 
Medium zone 45 min. €75,00 
Grote zone 60 min.  €100,00 

Meerdere gebieden €110,00 
  
Extra  Meerprijs op bovenstaande tarieven  

Epileren  + €7,50 
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Cryotherapie & coagulatietherapie Tarief 
1e behandeling Per behandeling 
1 plek  €40,00 
2 – 4 plekjes €45,00 

5 – 9 plekjes   €55,00 
10 + plekjes €65,00 

Couperose 10 – 20 min €45,00 
Couperose 20 – 40 min  €50,00 
  

Herhaling  (binnen 3 maanden) Per behandeling  
1 plek €15,00 

2 – 4 plekjes  €25,00 
5 – 9  plekjes €30,00 
10 + plekjes €35,00 

Couperose €35,00 

 

 

Camouflagetherapie Tarief 
Camouflage 1e sessie €50,00 

Camouflage vervolg sessie €30,00  per behandeling  
Camouflageproduct Vergoeding afhankelijk van uw 

zorgverzekeraar 
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Elektrisch epileren Tarief 
Elektrisch epileren Per behandeling 
Elektrisch epileren  15 min. €30,00 
Elektrisch epileren  30 min.  €35,00 

Elektrisch epileren 45 min. €45,00 
Elektrisch epileren 55 min. €60,00  

  
Introductie   
Demo behandeling  €25,00   15 minuten 

 

Littekentherapie Tarief 
Littekentherapie Per behandeling 
Littekentherapie d.m.v. littekenmassage  Tarief afhankelijk van uw zorgverzekeraar 

Particulier €40,00  

Littekentherapie d.m.v. Microneedling, 
cryotherapie of camouflagetherapie 

Zie tarieven per behandeling 

 
Oedeemtherapie 

 
Tarief 

Oedeemtherapie Per behandeling 
Oedeemtherapie  Tarief afhankelijk van uw zorgverzekeraar 

Particulier €45,00  
Oedeemtherapie huisbezoek Tarief afhankelijk van uw zorgverzekeraar 

Particulier €60,00  

 

Steunkousen Tarief 
Steunkousen en hulpmiddelen  Aanmeten, passen en instructies 

Praktijk Vergoeding uit de basisverzekering  
Particulier: bedrag kousen + aanmeetkosten + 
€10,00  administratiekosten 

Huisbezoek Reiskosten €5,00  wordt niet vergoed 

Hulpmiddel standaard aan- en uittrekzak Vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar  
Hulpmiddel bij een beperking zoals Doff ’n 
Donner, Steve, HandyLegs enz.  

Vergoeding afhankelijk van uw zorgverzekeraar 
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Mechanische bindweefselmassage Medisch ®Icoone 

Medische indicaties: littekens, lymfoedeem, lipoedeem, veneuze insufficiëntie, pre- postoperatief, 

(na)zorg borstkanker, zwangerschap, brandwonden, pijnverlichting en fibromyalgie.  

Mechanische bindweefselmassage   Tarief 
Omvang zone Per behandeling 
Kleine zone  €40,00  

Medium zone €65,00 
Grote zone  €85,00 
  

Bodysuit €30,00   eenmalig, bij aanvang 
lichaamsbehandelingen 

  

Introductie   
Demo behandeling  €25,00   15 minuten 
  

*Medische indicaties oedeem/litteken mogelijk vergoeding door zorgverzekeraar 
 

 

Mechanische bindweefselmassage Cosmetisch ®Icoone 

Complete schoonheidsbehandeling i.c.m. mechanische bindweefselmassage.  

Geschikt voor o.a. anti-aging, anti-cellulite, contourverbetering en huidversteviging. 

Cosmetische behandeling Icoone Tarief 
Omvang zone Per behandeling 
Gezicht €65,00   30 minuten 

Gezicht + hals €85,00   45 minuten 
Gezicht + hals + decolleté €99,00   60 minuten 
Gezicht + microneedling €99,00   60 minuten 

Gezicht + oppervlakkige / medium peeling €99,00   60 minuten 
Gezicht + diepe peeling €149,00 60 minuten 

Lichaam €85,00   60 minuten 
Focus  €40,00   45 minuten 
  

Bodysuit €30,00   eenmalig, bij aanvang 
lichaamsbehandelingen 

  

Introductie   
Demo behandeling €25,00   15 minuten 

 

 

 

 


