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Terugbetalingsmogelijkheden Ergotherapie 

 
Nomenclatuur R.I.Z.I.V. 
 
Wie? 
Heeft u net een volledig revalidatieprogramma doorlopen of van plan deze te beëindigen op een erkende 
dienst? Dan heeft u recht op terugbetaling via de nomenclatuur voor ergotherapie. U dient binnen de 6 
maanden* na het beëindigen van uw revalidatie beroep te doen op een ergotherapeut. (*tgv Covid-19 tot 
nader bericht verlengd naar 1 jaar) 
 
Waar recht op? 

 Honoraria (per sessie) Met voorkeur Zonder voorkeur 

1 observatiebilan (180min) 
(784291 thuis / 784302 opname) 

175,64 € 158,08 € 131,73 € 

7 oefensessies (180min/sessie) 
(784313) 

154,16 € 138,75 € 115,62 € 

2 adviessessies (60min/sessie) 
(784335) 

53,94 € 48,55 € 40,46 € 

1 laatste observatiebilan 
(784350) 

85,90 € 77,31 € 64,43 € 

 
Wat heeft u nodig? 
1) Voorschrift observatiebilan ergotherapie van uw revalidatiearts 
2) Verslag revalidatie ondertekend door uw revalidatiearts 
3) Naam van uw mutualiteit 
 
Bezorg deze aan uw ergotherapeut. 
 
Wat moet de ergotherapeut doen? 
1) Observatiebilan uitvoeren en opstellen 
2) Observatiebilan bezorgen aan de voorschrijvende arts + vraag naar voorschrift oefensessies, 
adviessessies en eindbilan 
3) Voorschriften, revalidatieverslag en observatiebilan bezorgen aan uw adviserend geneesheer van uw 
mutualiteit 
4) Na +/- 15 dagen antwoord ivm goedkeuring van mutualiteit 
5) Er kan verder gegaan worden met de ergotherapeutisch interventies 
 

NIEUW zorgtraject post-COVID-19 
 
Voor wie? Bij aanhoudende klachten (+ 12 weken) na het doormaken van een COVID-19-infectie. Naast 
ergotherapie moet er nood zijn aan kinesitherapie, logopedie en/of psycholoog. 
 
Hoe? Huisarts stelt de diagnose en verwijst door naar de nodige zorgverleners. Binnen het team wordt 
een zorgcoördinator aangesteld die u als cliënt van alle nodige informatie voorziet en het traject 
begeleidt. Er vindt multidisciplinair overleg plaats tussen alle betrokken zorgverleners. 
 
Wat? 

• Observatiebilan = observatie, testing, gesprek (€50) 
• 14 individuele sessies van 60 minuten (€50/sessie) 

 
Gratis voor de cliënt = volledig terugbetaald, geen remgeld of extra’s 
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Mutualiteit 
 
Helan (vroegere Partena en OZ):Medicalia 
75% van het betaalde bedrag tot max. 600 euro per persoon per jaar 
Opgelet! Sinds de fusie bestaat deze verzekering enkel nog voor klanten die deze verzekering reeds 
hadden. 
 
Vlaams Neutraal Ziekenfonds 
50 euro om beroep te doen op een eigen ergotherapeut naar keuze 
 
 
Voor de meest recente informatie gelieve contact op te nemen met uw ziekenfonds 

 

PvB/PaB 
 
Beschikt u over een persoonsvolgend of persoonlijk assistentiebudget? Dan kan u met een vrij 
besteedbare deel ergotherapie vergoeden. 
 

Verzekering 
 

Sommige verzekeringen, los van uw mutualiteit, bieden een tegemoetkoming voor extra 
medische zorgen. Informeer hiervoor bij uw verzekeringsmakelaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


