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De rekening van de ergotherapeut
In deze factsheet vindt u informatie over
de rekening van de ergotherapeut.
Wat is ergotherapie?
Mensen die door een ziekte of handicap
lichamelijke beperkingen hebben, leren door
ergotherapie weer dagelijkse activiteiten op
te pakken. Denk hierbij aan activiteiten zoals
eten en aankleden. Ergotherapie richt zich
ook op complexere handelingen die
bijvoorbeeld te maken hebben met revalidatie
na een ongeluk, zoals rolstoeltraining.
Zonder verwijzing van (huis)arts
Heeft u geen verwijzing van een arts of gaat
u voor het eerst of voor een nieuwe klacht
naar de ergotherapeut? Dan start een
behandeltraject altijd met screening, intake
en onderzoek.
Het kan zijn dat de ergotherapeut de
‘screening’ op een andere dag uitvoert dan de
‘intake en het onderzoek’. De ergotherapeut
mag dit dan afzonderlijk in rekening brengen.
Met verwijzing van (huis)arts
Als u bent verwezen door een arts dan start
het behandeltraject met een intake en
onderzoek na verwijzing. De ergotherapeut
mag in dit geval geen screening in rekening
brengen.
Direct starten behandeling
De ergotherapeut kan na de screening, intake
en het onderzoek direct starten met de
behandeling.
Reguliere zitting
Een behandeling of consult bij de
ergotherapeut noemen we een zitting. Als u
de ergotherapeut bezoekt voor een reguliere

zitting, brengt de ergotherapeut één zitting
ofwel één prestatie in rekening. De hoogte
van het tarief is afhankelijk van hoe lang u bij
de ergotherapeut bent geweest. De
ergotherapeut declareert de geleverde zorg
per kwartier. Een zitting kan uit meerdere
kwartieren bestaan. De ergotherapeut maakt
afspraken over de hoogte van het tarief met
de zorgverzekeraar. Als de ergotherapeut
geen contract heeft met uw zorgverzekeraar
mag deze zelf het tarief bepalen. De
ergotherapeut dient u wel van tevoren te
informeren over de hoogte van het tarief.
Alleen als het medisch noodzakelijk is om
meerdere malen per dag naar de
ergotherapeut te gaan, mogen er meerdere
zittingen op één dag in rekening worden
gebracht.
Factuur met andere datum
Op de factuur van de ergotherapeut en op de
declaratiespecificaties van de zorgverzekeraar
moet staan op welke datum de zitting in
rekening is gebracht. Deze datum moet
overeenkomen met de dag dat u
daadwerkelijk bij de ergotherapeut bent
geweest of dat de ergotherapeut bij u is
geweest.
De ergotherapeut mag nooit een zitting in
rekening brengen op een dag dat u niet bij de
ergotherapeut bent geweest of de
ergotherapeut niet bij u is geweest.
Gespecialiseerde ergotherapie
Een ergotherapeut kan gespecialiseerd zijn in
een bepaald type ergotherapie, zoals:
kinderergotherapie en handergotherapie.
Voor gespecialiseerde ergotherapie mogen
aparte prestaties in rekening worden

gebracht. Als de gespecialiseerde
ergotherapeut reguliere ergotherapie geeft,
mag hij hiervoor alleen de reguliere zitting in
rekening brengen.
Individuele therapie en groepstherapie
Een ergotherapeut mag alleen een zitting
individuele ergotherapie in rekening brengen
als de ergotherapeut de patiënt één op één
behandelt of begeleidt.
Er kan ook sprake zijn van
groepsergotherapie. Dat is het geval als er
twee of meer personen tegelijkertijd starten
met de behandeling bij één behandelaar.
Behandeling aan huis of in een instelling
Als het medisch noodzakelijk is, mag een
ergotherapeut een patiënt ook aan huis of in
een instelling behandelen. Hiervoor mag de
ergotherapeut een toeslag in rekening
brengen ter compensatie van tijd en
reiskosten. Deze toeslag mag één keer per
patiënt per dag gedeclareerd worden, tenzij
het medisch noodzakelijk is om de patiënt
meerdere keren op één dag aan huis te
behandelen en er dan ook meerdere keren
tijd en reiskosten gemaakt worden.
Behandeling op de werkplek
De ergotherapeut mag de patiënt eenmalig
op de werkplek behandelen. Hij kan hiervoor
een toeslag in rekening brengen ter
compensatie van tijd en reiskosten.
Hulp- en verbandmiddelen
Hulp- en verbandmiddelen (bijvoorbeeld
spalken) die onderdeel zijn van de
behandeling bij de ergotherapeut mogen niet
los in rekening worden gebracht. Deze maken
onderdeel uit van het tarief voor de zitting en
mogen dus niet op uw factuur staan.

ergotherapie op te nemen in de aanvullende
verzekering. Raadpleeg hiervoor uw polis of
uw zorgverzekeraar.
Wat kan ik doen als de rekening niet
klopt?
Als u vragen heeft over de juistheid van uw
rekening, dan kunt u die stellen aan uw
ergotherapeut of zorgverzekeraar.
Wanneer u het vermoeden heeft dat er
verkeerd gedeclareerd is door de
ergotherapeut kunt u een melding doen op
onze website:
https://www.nza.nl/organisatie/Contact/Meldpunt/

Uw melding is waardevol en helpt ons in ons
toezicht op de zorg.
Voor aanvullende informatie over hoe
ergotherapeuten declareren, zie:
https://www.nza.nl/zorgonderwerpen/zorgon
derwerpen/Ergotherapie/
Rol NZa
Per 1 januari 2017 mag alleen ergotherapie
buiten een instelling gedeclareerd worden die
de NZa heeft vastgelegd in prestaties. De
prestaties kennen een vrij tarief. De
prestaties en vrije tarieven gelden zowel voor
zorgaanbieders die in de eerste lijn (waar u
zonder verwijzing van een arts terechtkunt)
werkzaam zijn, als voor zorgaanbieders die
ergotherapie vanuit een instelling leveren.
Deze factsheet wordt aangepast als nieuwe
vragen of ontwikkelingen daar aanleiding toe
geven.

Als hulp- en verbandmiddelen geen onderdeel
uitmaken van de behandeling dan mogen ze
los bij de patiënt in rekening worden
gebracht. In deze situatie mogen de hulp- en
verbandmiddelen dus wel op uw factuur
staan.
‘Mijn omgeving’ zorgverzekeraar
Als patiënt kunt u inloggen op uw account op
de website van uw zorgverzekeraar. Hier
kunt u bekijken wat er precies door de
ergotherapeut in rekening is gebracht ten
laste van de basis- of de aanvullende
verzekering. Vanuit de basisverzekering
wordt 10 uur ergotherapie per kalenderjaar
vergoed. Een verzekeraar kan ervoor kiezen
om daarnaast een vergoeding voor
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