
 

PGB- en particuliere 
tarieven 2023 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hieronder vindt u de tarieven voor 2023 voor de diensten die door PGB-houders wordt ingekocht. Deze 
tarieven gelden ook voor degenen die particuliere zorg van Lelie zorggroep inkopen. 
 

PGB-TARIEVEN 2023 

OMSCHRIJVING EENHEID TARIEF 

Hulp bij huishouden uur € 33,60 

Persoonlijke verzorging uur € 61,80 

Verpleging uur € 79,20 

Begeleiding  uur € 67,80 

Zorgondersteuning uur € 48,60 

Integraal tarief wijkverpleging (zvw) uur € 66,60 

Dagbesteding basis uur € 10,80 

Dagbesteding ouderen (somatisch en psychogeriatrisch) uur € 15,00 

Vervoer per dag €  8,40 

 
 

OVERIGE PARTICULIERE TARIEVEN 2023 

OMSCHRIJVING EENHEID TARIEF 

Hulp bij huishouden  uur € 33,60 

Persoonlijke verzorging  uur € 61,80 

Verpleging  uur € 79,20 

Begeleiding licht uur € 46,85 

Begeleiding  uur € 67,80 

Begeleiding speciaal uur € 117,00 

Zorgondersteuning  uur € 48,60 

Wijkverpleging uur € 66,60 

indicatiestelling PGB uur € 82,60 

Dagbesteding ouderen basis uur € 10,80 

Dagbesteding ouderen (som en pg) uur € 15,00 



Dagbesteding arbeidsmatig uur € 15,00 

Vervoer dagbesteding per dag € 8,40 

Verblijf per dag € 46,80 

Inzet SO per uur € 178,20 

Inzet gedragswetenschapper per uur € 139,80 

Zorg en BH  in een groep kwetsbare patiënten  per dagdeel € 81,00 

reistoeslag voor behandelaar  per bezoek € 33,00 

Fysio behandeling per consult € 31,80 

Fysio toeslag plus behandeling per consult € 46,80 

Fysio oedeemtherapie per consult € 42,60 

Fysio geriatrische therapie per consult € 45,00 

Fysio geriatrische therapie inc toeslag per consult € 50,40 

Fysio screening per consult € 12,60 

Fysio screening intake onderzoek per consult € 42,60 

Fysio intake onderzoek na verwijzing per consult € 42,60 

Fysio intake onderzoek, na behandeling aan huis per consult € 57,60 

Ergo behandeling  per consult € 18,60 

Ergo toeslag per consult € 27,00 

Ergo screening per consult € 15,00 

Dieet behandeling per consult € 18,00 

Dieet toeslag per consult € 24,60 

Dieet screening per consult € 15,00 

Logo behandeling per consult € 37,80 

Logo toeslag plus behandeling per consult € 56,40 

Logo screening per consult € 16,80 

Logo afasie per consult € 74,40 

Logo afasie plus behandeling per consult € 93,00 

Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek per consult € 50,40 

Eenmalig logopedisch onderzoek per consult € 75,00 

Specifieke zitting stotteren per consult € 75,00 

Eerstelijns basis psychologische hulp (per zitting) per consult € 106,80 

 


