
 Code    Prestatiebeschrijvingen                   Tarieven

OVERZICHT TARIEVEN ERGOTHERAPIE 2023

5000 Individuele zitting ergotherapie € 18,10 

5001 Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis € 28,80

5002 Screening Directe Toegang Ergotherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor ergotherapie € 18,10

5003 Intake en onderzoek ergotherapie na screening: uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen be-
handelplan na screening

€ 18,10

5004 Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing: uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen 
behandelplan na verwijzing

€ 18,10

5005 Screening, intake en onderzoek ergotherapie: beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor ergotherapie, 
uitvoeren ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan bij een patiënt zonder verwijzing

€ 18,10

5006 Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek € 18,10

5007 Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling € 28,80

5008 Individuele zitting kinderergotherapie € 18,10

5009 Individuele zitting handergotherapie € 18,10

5010 Telefonische zitting ergotherapie € 18,10

5011 Instructie/overleg ergotherapie ouders/ verzorgers van de patiënt € 18,10

5012 Groepszitting ergotherapie voor behandeling van twee personen € 9,00

5013 Groepszitting ergotherapie voor behandeling van drie personen € 5,95

5014 Groepszitting ergotherapie  voor behandeling van vier personen € 4,65

5015 Groepszitting ergotherapie  voor behandeling van vijf tot en met tien personen € 3,65

5020 Individuele zitting ergotherapie - COVID-19 Herstelzorg eerste 6 maanden € 18,10 

5021 Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg € 28,80 

5022 Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - COVID-19 
herstelzorg

€ 18,10 

5023 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5024 Toeslag voor ergotherapie behandeling van een patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of enige andere daarmee 
vergelijkbare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - COVID-19 herstelzorg

€ 28,80 

5025 Geven van ergotherapie aan een kind - COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5026 Geven van handergotherapie aan een persoon - COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5027 Telefonische zitting (ergotherapie) - COVID-19 herstelzorg €  18,10 

5028 Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - COVID-19 herstel-
zorg

€ 18,10 

5029 Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - COVID-19 herstelzorg €   9,00 

5030 Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - COVID-19 herstelzorg €   5,95 

5031 Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - COVID-19 herstelzorg €   4,55 

5032 Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - COVID-19 herstelzorg €   3,65 

5034 Geven van ergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5035 Toeslag voor een ergotherapie behandeling thuis, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg € 28,80 

5036 Uitvoeren van een ergotherapeutisch onderzoek en opstellen behandelplan na verwijzing door arts - verlengde 
COVID-19 herstelzorg

€ 18,10 

5037 Eenmalig onderzoek (ergotherapie) - verlengde COVID-19 herstelzorg € 18,10 
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5038 Toeslag voor ergotherapie behandeling van patiënt in verzorgingshuis, verzorgingsflat of andere daarmee vergelijk-
bare woon- of verblijfplaats, per patiënt, per dag - verlengde COVID-19 herstelzorg

€ 28,80 

5039 Geven van ergotherapie aan een kind - verlengde COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5040 Geven van handergotherapie aan een persoon - verlengde COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5041 Telefonische zitting ergotherapie - verlengde COVID-19 herstelzorg € 18,10 

5042 Geven van instructie en/of overleggen met ouders of verzorgers van de patiënt (ergotherapie) - verlengde COVID-19 
herstelzorg

€ 18,10 

5043 Geven van ergotherapie aan een groep van twee personen - verlengde COVID-19 herstelzorg €   9,00 

5044 Geven van ergotherapie aan een groep van drie personen - verlengde COVID-19 herstelzorg €   5,95 

5045 Geven van ergotherapie aan een groep van vier personen - verlengde COVID-19 herstelzorg €   4,55 

5046 Geven van ergotherapie aan een groep van vijf tot en met tien personen - verlengde COVID-19 herstelzorg €   3,65 

Heeft u nog vragen? 
Ga naar www.intwente.nl of neem contact op met een van onze medewerkers van de afdeling 
Klantenservice via telefoonnummer 053 - 5 748 331. Zij staan u graag te woord.

Andere dan de hierboven genoemde prestaties komen niet voor vergoeding in aanmerking. Deze prestaties kan de ergotherapeut  in 
rekening brengen, mits dit voorafgaand met u is overeengekomen.


