Informatie over de
vergoedingen van
handtherapie door de
zorgverzekeraar
Uw persoonlijke folder

Inhoudsopgave
Handtherapie
Fysiotherapie
Ergotherapie

Zuyderland is een zorginstelling die
zorg biedt in de gehele zorgketen
(Cure en Care), wat in deze omvang
uniek te noemen is.
Patiënten en cliënten zijn bij ons in
vertrouwde handen, vanaf de
geboorte tot aan de laatste
levensfase. We zijn een service- en
persoonsgerichte organisatie van
hoge kwaliteit en bieden patiënten en
cliënten de mogelijkheden om goed
geïnformeerd mee te beslissen wat er
wel en niet moet gebeuren.
Onze patiënten en cliënten krijgen
volop mogelijkheden om aan te
geven welke elementen zij in de zorg
belangrijk vinden.

Medisch Specialistische Revalidatie
Tot slot
Contactgegevens Revalidatie
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Handtherapie
Meestal wordt u door uw behandeld specialist/huisarts bij problematiek aan de pols en /of hand(en)
doorverwezen naar de handtherapie. In Zuyderland hebben we verschillende vormen van handtherapie en
welke u nodig heeft is veelal afhankelijk van de aard van de problematiek.
Zo bieden wij handtherapie vanuit de Ergotherapie, Fysiotherapie en de Medisch Specialistische Revalidatie.
In het laatste geval is dit altijd met tussenkomst van een spreekuurconsult van een revalidatiearts.
Belangrijk om te weten is dat de vergoeding van de diverse vormen van handtherapie verschillend geregeld
zijn binnen de zorgverzekering. Het is voor u belangrijk om na te gaan welke kosten worden vergoed vanuit
de zorgverzekering en welke kosten eventueel door u zelf betaald moeten worden.

Fysiotherapie
De vergoeding fysiotherapie is afhankelijk van welke aanvullende verzekering u heeft en hoeveel u daarvan
reeds heeft verbruikt. Deze informatie kunt u opvragen bij uw zorgverzekeraar. Het tarief per zitting van een
half uur is in 2019 € 28,90.

Ergotherapie
De vergoeding ergotherapie zit in de basisverzekering, normaliter is dit 10 uur per kalenderjaar. Omdat de
vergoeding in de basisverzekering zit kunt u te maken krijgen met kosten indien uw eigen risico nog niet is
verbruikt of als u meer dan 10 uur ergotherapie heeft verbruikt.
Het tarief per zitting van een kwartier is in 2019 € 17,40.

Medisch Specialistische Revalidatie
de vergoeding Medisch specialistische Revalidatie zit in de basisverzekering. Omdat de vergoeding in de
basisverzekering zit, kunt u te maken krijgen met kosten indien uw eigen risico nog niet is verbruikt.
Het tarief voor een consult bij de revalidatiearts is in 2019 € 225.

Tot slot
Indien uw behandeling op basis van bovenstaande criteria niet volledig wordt vergoed door de
zorgverzekeraar, zal het ziekenhuis de resterende kosten bij u declareren tegen bovenstaande tarieven.
Dus informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar en voorkom daarmee onverwachte kosten achteraf.
Met vriendelijke groet:
Handenteam Zuyderland Medisch Centrum
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Contactgegevens Revalidatie
Telefoon: 088 – 459 9718
Bezoekadres:
Locatie Heerlen: Begane Grond, balie 10
Locatie Sittard: West 07
Locatie Brunssum: op afspraak
Internet:
https://www.zuyderland.nl/specialismen/revalidatie/
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