
 

Prestaties en codes paramedische herstelzorg na COVID-19 

 

Voor het declareren van paramedische herstelzorg na COVID-19 voor verzekerden met ernstige 

klachten kan gebruik gemaakt worden van onderstaande prestaties en codes. 

 

Diëtetiek 

Eerste behandelperiode van 6 maanden 

Prestatie Code 

Individuele zitting reguliere diëtetiek COVID-19 herstelzorg 6107 

Toeslag voor behandeling diëtetiek aan huis COVID-19 herstelzorg 6108 

Toeslag voor behandeling diëtetiek in een instelling COVID-19 herstelzorg 6109 

Telefonische zitting diëtetiek COVID-19 herstelzorg 6110 

Individueel dieetvoorschrift COVID-19 herstelzorg 6111 

Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing COVID-19 herstelzorg 6113 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van twee personen COVID-19 herstelzorg 6114 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van drie personen COVID-19 herstelzorg 6115 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van vier personen COVID-19 herstelzorg 6116 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van vijf tot en met tien personen COVID-19 

herstelzorg 

6117 

 

Tweede behandelperiode van 6 maanden 

Prestatie Code 

Individuele zitting reguliere diëtetiek COVID-19 herstelzorg 6118 

Toeslag voor behandeling diëtetiek aan huis COVID-19 herstelzorg 6119 

Toeslag voor behandeling diëtetiek in een instelling COVID-19 herstelzorg 6120 

Telefonische zitting diëtetiek COVID-19 herstelzorg 6121 

Individueel dieetvoorschrift COVID-19 herstelzorg 6122 

Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing COVID-19 herstelzorg 6124 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van twee personen COVID-19 herstelzorg 6125 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van drie personen COVID-19 herstelzorg 6126 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van vier personen COVID-19 herstelzorg 6127 

Groepszitting voor behandeling diëtetiek van vijf tot en met tien personen COVID-19 

herstelzorg 

6128 

 

De tarieven behorend bij bovenstaande prestaties zijn terug te vinden in het Zorginkoopportaal van 

VECOZO. 

 

Ergotherapie 

Eerste behandelperiode van 6 maanden 

Prestatie Code 

Individuele zitting ergotherapie COVID-19 herstelzorg 5020 

Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis COVID-19 herstelzorg 5021 

Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing COVID-19 herstelzorg 5022 

Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling COVID-19 herstelzorg 5024 

Telefonische zitting ergotherapie COVID-19 herstelzorg 5027 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen COVID-19 herstelzorg 5029 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen COVID-19 herstelzorg 5030 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen COVID-19 herstelzorg 5031 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen COVID-19 

herstelzorg 

5032 

 

 

  



 

Tweede behandelperiode van 6 maanden 

Prestatie Code 

Individuele zitting ergotherapie COVID-19 herstelzorg 5034 

Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis COVID-19 herstelzorg 5035 

Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing COVID-19 herstelzorg 5036 

Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling COVID-19 herstelzorg 5038 

Telefonische zitting ergotherapie COVID-19 herstelzorg 5041 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen COVID-19 herstelzorg 5043 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen COVID-19 herstelzorg 5044 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen COVID-19 herstelzorg 5045 

Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen COVID-19 

herstelzorg 

5046 

 

De tarieven behorend bij bovenstaande prestaties zijn terug te vinden in het Zorginkoopportaal van 

VECOZO. 

 

Fysiotherapie 

A. Codes 

a. DCSPH-code      9363 

b. CSI-code eerste behandelperiode van 6 maanden CSI 020 

c. CSI-code tweede behandelperiode van 6 maanden CSI 021 

 

B. Prestaties 

a. intake en onderzoek na verwijzing 

b. intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling aan huis 

c. intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling in instelling 

d. individuele zitting reguliere fysiotherapie 

e. individuele zitting reguliere fysiotherapie incl. toeslag voor behandeling aan huis 

f. individuele zitting reguliere fysiotherapie incl. toeslag voor behandeling in instelling 

g. individuele zitting geriatrie fysiotherapie 

h. individuele zitting geriatrie fysiotherapie incl. toeslag voor behandeling aan huis 

i. individuele zitting geriatrie fysiotherapie incl. toeslag voor behandeling in instelling 

j. groepszitting voor behandeling van twee personen 

k. groepszitting voor behandeling van drie personen 

l. groepszitting voor behandeling van vier personen 

m. groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen 

 

De tarieven behorend bij bovenstaande prestaties zijn terug te vinden in de gesloten 

overeenkomst eerstelijns fysiotherapie in het Zorginkoopportaal van VECOZO. 

 

Logopedie 

A. Codes 

a. Diagnosecode COVID-19 9500 

 

B. Prestaties 

a. anamnese en onderzoek na verwijzing 

b. anamnese en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling aan huis 

c. anamnese en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling in instelling 

d. individuele zitting reguliere logopedie 

e. individuele zitting reguliere logopedie incl. toeslag voor behandeling aan huis 

f. individuele zitting reguliere logopedie incl. toeslag voor behandeling in instelling 

g. telefonische zitting 

h. groepszitting voor behandeling van twee personen 



 

i. groepszitting voor behandeling van drie personen 

j. groepszitting voor behandeling van vier personen 

k. groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen 

 

De tarieven behorend bij bovenstaande prestaties zijn terug te vinden in de gesloten 

overeenkomst eerstelijns logopedie in het Zorginkoopportaal van VECOZO. 

 

Oefentherapie 

A. Codes 

a. DCSPH-code      9363 

b. CSI-code eerste behandelperiode van 6 maanden CSI 020 

c. CSI-code tweede behandelperiode van 6 maanden CSI 021 

 

B. Prestaties 

a. intake en onderzoek na verwijzing 

b. intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling aan huis 

c. intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag voor behandeling in instelling 

d. individuele zitting reguliere oefentherapie 

e. individuele zitting reguliere oefentherapie incl. toeslag voor behandeling aan huis 

f. individuele zitting reguliere oefentherapie incl. toeslag voor behandeling in instelling 

g. individuele zitting geriatrie oefentherapie 

h. individuele zitting geriatrie oefentherapie incl. toeslag voor behandeling aan huis 

i. individuele zitting geriatrie oefentherapie incl. toeslag voor behandeling in instelling 

j. groepszitting voor behandeling van twee personen 

k. groepszitting voor behandeling van drie personen 

l. groepszitting voor behandeling van vier personen 

m. groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen 

 

De tarieven behorend bij bovenstaande prestaties zijn terug te vinden in de gesloten 

overeenkomst eerstelijns oefentherapie in het Zorginkoopportaal van VECOZO. 

 


