
 

      

 

 

Verrichtingscodes oefentherapie  

 

Verrichtings-
code 

Omschrijving 

2000 Individuele zitting reguliere oefentherapie C/M*  

2001 Individuele zitting reguliere oefentherapie C/M* met toeslag voor behandeling aan huis  

2002 Individuele zitting reguliere oefentherapie C/M* met toeslag voor behandeling in instelling  

2006 Individuele zitting bekkenoefentherapie C/M 

2007 Individuele zitting geriatrie oefentherapie C/M 

2008 Individuele zitting bekkenoefentherapie C/M met toeslag voor behandeling aan huis  

2009 Individuele zitting bekkenoefentherapie C/M met toeslag voor behandeling in instelling  

2010 Individuele zitting geriatrie oefentherapie C/M met toeslag voor behandeling aan huis  

2011 Individuele zitting geriatrie oefentherapie C/M met toeslag voor behandeling in instelling  

2300 Individuele zitting kinderoefentherapie C/M  

2301 Individuele zitting kinderoefentherapie C/M met toeslag voor behandeling aan huis  

2302 Individuele zitting kinderoefentherapie C/M* met toeslag voor behandeling in instelling  

2600  Individuele zitting psychosomatische oefentherapie C/M  

2601  Individuele zitting psychosomatische oefentherapie C/M met toeslag voor behandeling 
aan huis  

2602  Individuele zitting psychosomatische oefentherapie C/M met toeslag voor behandeling in 
instelling  

2400  Screening bij directe toegang oefentherapie C/M  

2401  Intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie C/M na screening  

2408  Intake en onderzoek oefentherapie C/M na verwijzing  

2409  Intake en onderzoek oefentherapie C/M na verwijzing met toeslag voor behandeling aan 
huis  

2410  Intake en onderzoek oefentherapie C/M na verwijzing met toeslag voor behandeling in 
instelling  

2412  Screening en intake en onderzoek bij directe toegang oefentherapie C/M  

2200  Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek C/M  

2202  Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek C/M met toeslag voor behandeling aan huis  

2203  Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek C/M met toeslag voor behandeling in instelling  

2510  Eenmalig kinderoefentherapeutisch rapport C/M  

2800  Lange zitting oefentherapie C/M voor een aantal specifieke aandoeningen  

2801  Lange zitting oefentherapie C/M voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag 
voor behandeling aan huis  

2802  Lange zitting oefentherapie C/M voor een aantal specifieke aandoeningen met toeslag 
voor behandeling in instelling  

2125  Groepszitting oefentherapie C/M voor specifieke behandeling van twee personen  

2126  Groepszitting oefentherapie C/M voor specifieke behandeling van drie personen  

2127  Groepszitting oefentherapie C/M voor specifieke behandeling van vier personen  

2128  Groepszitting oefentherapie C/M voor specifieke behandeling van vijf tot en met tien 
personen  

2500  Instructie / overleg oefentherapie C/M ouders/ verzorgers van de patiënt 
(kinderoefentherapie)  

 


