LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN OEFENTHERAPIE SZVK
ingangsdatum 1 januari 2018

Onderstaande maximale vergoedingen gelden voor oefentherapeutische behandelingen verleend aan SZVK-verzekerden.
– Zitting oefentherapie

€ 29,50

– Zitting psychosomatische oefentherapie

€ 37,68

– Screening

€ 10,22

– Intake en onderzoek na screening

€ 31,85

– Eenmalig oefentherapeutisch onderzoek

€ 55,32

– Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

€ 29,50

– Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

€ 26,58

– Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen

€ 21,25

– Groepszitting voor specifieke behandeling voor van vijf tot tien personen

€ 16,64

– Toeslag voor uitbehandeling

€ 11,58

– Inrichtingstoeslag

€

6,00

Bijzonderheden:
1. 	Zorg geleverd door een in Nederland gevestigde oefentherapeut, die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenaamde Besluit diëtist,
ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.
2. 	Onder behandelingen wordt niet verstaan de toeslagen buiten de reguliere werktijden, de niet-curatieve groepszittingen, instructies aan
derden, kosten (als gevolg) van niet nagekomen afspraken en het opstellen van rapportages.
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LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN DIEETADVISERING SZVK
ingangsdatum 1 januari 2018

Onderstaande maximale vergoedingen gelden voor dieetadvisering verleend aan SZVK-verzekerden.
– Individuele zitting reguliere diëtetiek

€ 15,50

– Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis

€ 11,50

– Screening directe toegang diëtetiek

€ 10,00

– Toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek in een instelling

€ 6,00

– Intake en onderzoek diëtetiek na screening

€ 15,50

– Intake en onderzoek diëtetiek na verwijzing

€ 15,50

– Screening en intake en onderzoek diëtetiek

€ 15,50

– Groepzitting van behandeling reguliere diëtetiek van 2 personen

€ 15,50

– Groepzitting van behandeling reguliere diëtetiek van 3 personen

€ 12,50

– Groepzitting van behandeling reguliere diëtetiek van 4 personen

€ 7,30

– Groepzitting van behandeling reguliere diëtetiek van 5 tot en met 10 personen

€ 6,25

Bijzonderheden:
1. 	Zorg geleverd door een in Nederland gevestigde diëtist, die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenaamde Besluit diëtist,
ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.
2. 	Onder behandelingen wordt niet verstaan de toeslagen buiten de reguliere werktijden, instructies aan derden, kosten (als gevolg) van
niet nagekomen afspraken en het opstellen van rapportages.
3. 	De toeslag voor behandeling reguliere diëtetiek aan huis mag alleen in rekening worden gebracht indien er een medische noodzaak voor is.
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LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN ERGOTHERAPIE SZVK
ingangsdatum 1 januari 2018

Onderstaande maximale vergoedingen gelden voor ergotherapie verleend aan SZVK-verzekerden.
Reguliere zitting ergotherapie (per 15 minuten)

€ 15,50

Reguliere zitting ergotherapie met uittoeslag (per 15 minuten)

€ 25,50

Screening ergotherapie

€ 10,00

Intake en onderzoek ergotherapie na screening (per 15 minuten)

€ 15,50

Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per 15 minuten)

€ 15,50

Screening en intake en onderzoek ergotherapie (per 15 minuten)

€ 15,50

Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek (per 15 minuten)

€ 15,50

Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling

€ 6,00

Individuele zitting handergotherapie (per 15 minuten)

€ 15,50

Instructie/overleg ergotherapie verzorgers van de patiënt (per 15 minuten)

€ 15,50

Groepszitting ergotherapie voor behandeling van twee personen (per 15 minuten)

€ 15,50

Groepszitting ergotherapie voor behandeling van drie personen (per 15 minuten)

€ 12,50

Groepszitting ergotherapie voor behandeling van vier personen (per 15 minuten)

€ 7,30

Groepszitting ergotherapie voor behandeling van vijf tot en met tien personen (per 15 minuten)

€ 6,25

Bijzonderheden:
1. 	Zorg geleverd door een in Nederland gevestigde diëtist, die voldoet aan de eisen als vermeld in het zogenaamde Besluit diëtist,
ergotherapeut, logopedist, mondhygiënist, oefentherapeut, orthoptist en podotherapeut.
2. 	Onder behandelingen wordt niet verstaan de toeslagen buiten de reguliere werktijden, instructies aan derden, kosten (als gevolg) van
niet nagekomen afspraken en het opstellen van rapportages.
3. De reguliere zitting ergotherapie met uittoeslag kan alleen in rekening worden gebracht indien er een medische noodzaak voor is.
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LIJST MAXIMALE VERGOEDINGEN FYSIOTHERAPIE SZVK
ingangsdatum 1 januari 2018

Onderstaande maximale vergoedingen gelden voor fysiotherapeutische behandelingen verleend aan SZVK-verzekerden.
– Zitting fysiotherapie

€ 29,50 		

– Zitting manuele therapie

€ 38,43 		

– Zitting oedeemtherapie

€ 45,00 		

– Zitting bekkenfysiotherapie

€ 45,00 		

– Zitting psychosomatische fysiotherapie

€ 45,00		

– Lange zitting voor patiënten met complexe en/of meervoudige zorgvragen

€ 45,00 		

– Screening

€ 10,22		

– Intake en onderzoek na verwijzing

€ 38,25		

– Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek*

€ 55,32 		

– Groepszitting voor specifieke behandeling van twee personen

€ 29,50 		

– Groepszitting voor specifieke behandeling van drie personen

€ 26,58 		

– Groepszitting voor specifieke behandeling van vier personen

€ 21,25 		

– Groepszitting voor specifieke behandeling van vijf tot tien personen

€ 16,64 		

– Toeslag voor uitbehandeling

€ 11,58 		

– Inrichtingstoeslag

€

6,00

* 	Het eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek heeft als doel om meer informatie te genereren ten behoeve van de diagnose en prognose
met het oog op het (be)handelbeleid en de fysiotherapeutische (on)mogelijkheden. Een eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek (op
medische indicatie) kan alleen worden geleverd indien aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
- er moet sprake zijn van een gerichte schriftelijke vraag van de verwijzer voor een eenmalig onderzoek;
- er moet sprake zijn van een schriftelijke rapportage van de zorgaanbieder aan de verwijzer.
Bijzonderheden:
1. 	Zorg geleverd door een in Nederland gevestigde fysiotherapeut, die voldoet aan de voorwaarden, zoals omschreven in de Wet BIG.
Onder fysiotherapeut wordt tevens verstaan een heilgymnast-masseur als bedoeld in artikel 108 van de Wet BIG.
2. 	Voor zorg als manuele therapie, bekkenfysiotherapie en oedeemtherapie dient de fysiotherapeut te voldoen aan
bovengenoemde voorwaarden en tevens geregistreerd te staan in het Register Verbijzonderde Fysiotherapeuten van het Koninklijk
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapeuten.
3. 	Onder behandelingen wordt niet verstaan de toeslagen buiten de reguliere werktijden, de niet-curatieve groepszittingen, instructies aan
derden, kosten (als gevolg) van niet nagekomen afspraken en het opstellen van rapportages.
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