
 

Tot CZ (UZOVI 9664) behoren de ziektekostenverzekeraars: OWM CZ groep U.A. te Tilburg KvK 18028752 
CZ Zorgverzekeringen N.V. te Tilburg KvK 27093766 

Centrale Zorgverzekeringen NZV N.V. te Tilburg KvK 27118912 
OHRA Zorgverzekeringen N.V. te Tilburg KvK 09067645 

 

Bijlage 1 Voorwaarden handspalken 

Bijlage behorende bij het addendum handspalken behorende bij de overeenkomst eerstelijns ergotherapie 2022-

2024 

 

Artikel 1 Voorwaarden 

1. De Zorgaanbieder vervaardigt handspalken die worden ingezet als onderdeel van de behandeling 

handergotherapie om een pols-, vinger- of duimgewricht te stabiliseren, te ondersteunen en/of te corrigeren. 

De vervaardiging en/of verstrekking van handspalken voor permanent gebruik of met een ander doeleinde 

maken geen deel uit van dit addendum. 

2. De Zorgaanbieder werkt aantoonbaar samen met één of meerdere handchirurgen. Deze samenwerking is 

schriftelijk vastgelegd. 

3. Een Handergotherapeut verleent de zorg. Een Handergotherapeut is een Ergotherapeut die geregistreerd is 

als handergotherapeut in het Kwaliteitsregister Paramedici. De handergotherapeut beschikt over een geldig 

Nederlands Certificaat Handtherapeut (CHT-NL). 

4. Het soort spalk wordt op basis van professioneel handelen bepaald door de Handergotherapeut. De 

Handergotherapeut legt de indicatie en de reden voor het vervaardigen van de handspalk vast in het dossier 

van de Verzekerde. 

5. Op het Praktijkadres waar de handspalk wordt vervaardigd, is tenminste dagelijks één Handergotherapeut 

werkzaam. Behandelingen waarbij de handspalk wordt ingezet, mogen door een andere ergotherapeut 

onder supervisie van de Handergotherapeut worden uitgevoerd. 

6. Bij de behandeling is in principe zowel een handergotherapeut als een handfysiotherapeut betrokken. 

 

Artikel 2 Declaratie en vergoeding 

1. Voor het vervaardigen en overige werkzaamheden met betrekking tot de spalk wordt gebruik gemaakt van 

aparte declaratiecodes met bijbehorend tarief, zoals vermeld in onderstaande tabel: 

Prestatie Declaratiecode 

Zitting handergotherapie incl. werkzaamheden 

handspalk klein* 

5048 

Zitting handergotherapie incl. werkzaamheden 

handspalk middel** 

5049 

Zitting handergotherapie incl. werkzaamheden 

handspalk groot*** 

5050 

 

* handspalk klein: koker neopreen vinger, mallet vlinderspalk, MCP blok spalk, knucklebender; 
** handspalk middel: pols spalk, verlengde duimspalk, vlinder (CMCI) neopreen, kleine dynamische spalk; 
*** handspalk groot: grote dynamische spalken en neopreen pols/pols en duim. 

 

2. De declaratiecodes zoals vermeld in artikel 2.1. worden gebruikt voor een zitting handergotherapie in 

combinatie met het vervaardigen van de handspalk. De declaratie wordt daarmee altijd ingediend op een 

dag dat de Verzekerde door de Handergotherapeut is behandeld voor die indicatie waarvoor de handspalk is 

vervaardigd. Het tarief is inclusief materiaalkosten en arbeidskosten voor het vervaardigen van de 

handspalk, het aanmeten, de controle en eventueel verschuldigde BTW. 

3. De declaratie van het behandeltraject waarbij gebruik wordt gemaakt van een spalk ziet er als volgt uit: 

a. eenmalig intake en onderzoek na screening/verwijzing (per 15 min.); 

b. eenmalig zitting handergotherapie incl. werkzaamheden spalk (1x15 min. en max. 1x per 

behandeltraject); 

c. x-aantal keer individuele zitting (hand)ergotherapie (per 15 min.). 

4. De oefentherapie en/of houdings- en bewegingsinstructie in relatie tot de aandoening waarvoor de 

handspalk wordt gemaakt, maakt deel uit van de reguliere zitting handergotherapie en wordt als zodanig 

gedeclareerd. Deze zitting kan op dezelfde dag gedeclareerd worden als het vervaardigen van de 

handspalk. 

5. Aanpassingen en/of verbeteringen aan de handspalk op een ander moment dan het vervaardigen, kunnen 

niet apart in rekening worden gebracht. Deze mogelijke werkzaamheden behoren tot hetgeen vermeld staat 

in artikel 2.2. 
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6. De declaratiecode zoals vermeld in lid 1 van dit artikel wordt maximaal eenmaal per behandeltraject in 

rekening gebracht. 

7. De Zorgaanbieder informeert de Verzekerde over minimaal de declaratie, de vergoeding/kosten en de 

daaraan verbonden voorwaarden van de handspalk.  

8. Als door onzorgvuldig gebruik, opzettelijk handelen of nalatigheid van de Verzekerde schade is ontstaan aan 

de handspalk heeft de Verzekerde geen recht op vergoeding van herstel en/of vervanging van de handspalk. 

De hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Verzekerde en kunnen niet bij de Zorgverzekeraar in 

rekening worden gebracht, noch door de Zorgaanbieder, noch door de Verzekerde. De Zorgaanbieder stelt 

de Verzekerde hiervan bij start van de behandeling in kennis. 


