
Ergotherapie 2017

Verrichting Omschrijving Vergoeding Restitutiepolis 

(Let op! Dit is een indicatief 

bedrag).

Vergoeding Naturapolis 

(75% van het gemiddelde 

tarief waarvoor wij deze 

zorg hebben ingekocht bij 

door ons gecontracteerde 

zorgverleners)

5000 Individuele zitting ergotherapie (per kwartier) € 22,11 € 11,06

5001 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis € 25,28 € 12,64

5002 Screening Directe Toegang Ergotherapie (per kwartier) geen vergoeding geen vergoeding

5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per kwartier) € 22,11 € 11,06

5005 Screening en intake en onderzoek ergotherapie (per kwartier) geen vergoeding geen vergoeding

5006 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek (per kwartier) € 22,11 € 11,06

5007 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling € 25,28 € 12,64

5008 Individuele zitting kinderergotherapie (per kwartier)  € 26,42 € 13,21

5011 Instructie/overleg ergotherapie ouders/ verzorgers van de patiënt (per 

kwartier)

€ 22,11 € 11,06

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg uit de basisverzekering verleend door niet gecontracteerde zorgverleners. Een volledige 

omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of aanspraak) u heeft op 

de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom altijd eerst de polisvoorwaarden 

voordat u een zorgverlener bezoekt.

Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd 

volledig. Zijn de kosten hoger, dan beoordelen wij of de declaratie in uw geval niet onredelijk hoog is. Deze onredelijk hoge bedragen mogen wij volgens de wet 

niet vergoeden. Hierover informeren wij u. 

Deze tarieflijst is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. Klopt er iets niet in de lijst? Geef het dan aan ons door zodat wij de fout kunnen 

herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor de fouten. Aan de inhoud van deze lijst kunt u geen rechten ontlenen.


