
 
 

 

 

 

Verrichtingscodes ergotherapie  

 

 

Verrichtingscode Omschrijving 

5000 Individuele zitting ergotherapie 

5001 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis 

5002* Screening directe toegang ergotherapie 

5003* Intake en onderzoek ergotherapie na screening 

5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing 

5005* Screening en intake en onderzoek ergotherapie 

5006 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek 

5007 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling 

5008 Individuele zitting kinderergotherapie 

5009 Individuele zitting handergotherapie 

5010 Telefonische zitting ergotherapie 

5011 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt bij ergotherapie 

5012 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen 

5013 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen 

5014 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen 

5015 Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen 

 

* Alleen mogelijk bij gecontracteerde ergotherapeuten. 

 

Vergoeding aanvullende verzekering 

 

Verzekerden onder de 18 jaar 

Verzekerden van CZ, Delta Lloyd en OHRA onder de 18 jaar kunnen vanuit de aanvullende verzekering 

aanspraak maken op twee uur extra ergotherapie bovenop de wettelijke aanspraak van tien uur 

ergotherapie vanuit de basisverzekering. 

 

Instructie mantelzorgers 

Mantelzorgers van onze verzekerden met een aanvullende verzekering die ergotherapie ondergaan, 

kunnen aanspraak maken op vergoeding van twee uur extra instructie, advies en begeleiding door de 

ergotherapeut. Deze laatstgenoemde uren zullen ten laste worden gebracht van de aanvullende 

verzekering van de verzekerde die ergotherapie ondergaat. Deze uren komen dus niet ten laste van de 

aanvullende verzekering van de mantelzorger. Vanaf 2018 mag de instructie eerst vergoed worden op 

grond van de aanvullende verzekering van degene die mantelzorg ontvangt en daarna op grond van de 

aanvullende verzekering van de mantelzorger. Voor het declareren van deze uren moet u gebruik maken 

van een niet-landelijke prestatiecodelijst. Normaal gesproken zou u in rubriek 409 prestatiecodelijst '012' 

kiezen; voor de prestatiecode 'instructie mantelzorgers' moet u echter prestatiecodelijst '990' kiezen. 

Onderstaand treft u de juiste coderingen en tarieven. 

 

Let op: bovenstaande vergoeding is afhankelijk van de aanvullende verzekering van de verzekerde! 

 

Verrichtingscode Omschrijving 

5999 Instructie mantelzorger 

5998 Toeslag thuisbehandeling instructie mantelzorger 

 


