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Code Omschrijving Tarief

193012 Individuele zitting (ergotherapie) 15,55€                 

193084 Screening: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor ergotherapie (per kwartier) 15,19€                 

192950 Intake en onderzoek na screening: uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na screening (per 

kwartier)

15,19€                 

192949 Screening, intake en onderzoek: beoordelen of een pat. in aanmerking komt voor ergotherapie, uitvoeren ergotherapeutisch 

onderzoek en opstellen behandelplan bij pat. zonder verwijzing (per kwartier)

15,55€                 

192948 Intake en onderzoek na verwijzing: uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing 

(per kwartier)

15,55€                 

192947 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) 15,19€                 

192938 Individuele zitting kinderergotherapie 15,55€                 

192937 Individuele zitting handergotherapie 15,55€                 

192935 Instructie/overleg ouders/verzorgers van de patiënt (ergotherapie) 15,19€                 

192936 Groepszitting voor behandeling van twee personen (ergotherapie) 17,10€                 

192945 Groepszitting voor behandeling van drie personen (ergotherapie) 17,10€                 

192944 Groepszitting voor behandeling van vier personen (ergotherapie) 17,10€                 

192943 Groepszitting voor behandeling van vijf tot en met tien personen (ergotherapie) 17,10€                 

65079 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg 15,19€                 

65080 Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65081 Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg 15,19€                 

65082 Geven van ergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65083 Geven van handergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65084 Geven van ergotherapie aan een kind - COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65085 Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - COVID-19 herstelzorg 17,10€                 



65086 Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65087 Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65088 Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65089 Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg 15,56€                 

65101 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,19€                 

65102 Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - verlengde COVID-19 

herstelzorg

15,19€                 

65103 Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,19€                 

65104 Geven van ergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65105 Geven van handergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65106 Geven van ergotherapie aan een kind - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

65107 Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - verlengde COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65108 Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - verlengde COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65109 Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - verlengde COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65110 Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - verlengde COVID-19 herstelzorg 17,10€                 

65111 Telefonische zitting (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg 15,55€                 

* Codes die niet in deze lijst voorkomen, komen niet in aanmerking voor vergoeding.


