Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Ergotherapie 2018
Bij de Restitutiepolis heeft u recht op een vergoeding van 100% van de kosten van de zorg. Wij vergoeden de zorg tot maximaal het
(maximum) tarief dat op dat moment is vastgesteld op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Is er geen
(maximum) tarief op basis van de Wmg vastgesteld? Dan vergoeden wij 100% van de kosten tot maximaal de in deze lijst genoemde
tarieven. Dit is het marktconforme tarief in Nederland. Zijn de kosten hoger, dan beoordelen wij of de declaratie in uw geval niet
onredelijk hoog is. Deze onredelijk hoge bedragen mogen wij volgens de wet niet vergoeden. Hierover informeren wij u dan.

Behandeling

Basisverzekeringen

Verrichting Omschrijving

Ongecontracteerde
tarieven restitutiepolis:
Basisverzekering

5000
5001
5002
5004
5005
5006
5007
5008

Individuele zitting ergotherapie (per kwartier)
Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis
Screening Directe Toegang Ergotherapie (per kwartier)
Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per kwartier)
Screening en intake en onderzoek ergotherapie (per kwartier)
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek (per kwartier)
Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling
Individuele zitting kinderergotherapie (per kwartier)

€ 16,21
€ 18,54
Geen vergoeding
€ 16,21
Geen vergoeding
€ 16,21
€ 18,54
€ 19,37

Genoemde vergoedingen zijn de vergoedingen voor zorg verleend door niet-gecontracteerde zorgverleners. Een volledige
omschrijving van het recht (of aanspraak) op deze zorg vindt u in de polisvoorwaarden. Hierin staat of en hoeveel recht (of
aanspraak) u heeft op de zorg. Ook vindt u hier terug of er een eigen bijdrage of eigen risico van toepassing is. Controleer daarom
altijd eerst de polisvoorwaarden voordat u een zorgverlener bezoekt.

FBTO is een handelsnaam van FBTO Zorgverzekeringen N.V, KvK nr. 30208631, statutair gevestigd in Leeuwarden, Achmea Zorgverzekeringen N.V.,
KvK nr. 28080300, statutair gevestigd in Zeist en Achmea Schadeverzekeringen N.V., KvK nr. 08053410, statutair gevestigd in Apeldoorn. 02 2018
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