Veelgestelde vragen
Wat houdt ergotherapie in?
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die door een ziekte, trauma, overbelasting,
onderbelasting, onvolledige of vertraagde ontwikkeling of handicap, zijn gewone dagelijkse
handelingen niet meer naar wens kan uitvoeren. Praktijk voor kinderergotherapie Oke is
gespecialiseerd in het helpen bij het oplossen van problemen in het uitvoeren van de
dagelijkse activiteiten van kinderen, bijvoorbeeld op school.

Uit welke onderdelen bestaat een behandeling door een ergotherapeut?
De behandeling bestaat uit drie onderdelen: diagnostiek, advies en instructie,
trainen/begeleiden.

Waar vindt de behandeling plaats?
De afspraken voor de intake, de onderzoeken en de behandelingen kunnen zowel op school,
in de thuissituatie als in de praktijkruimte plaatsvinden. De locatiekeuze wordt in overleg
gemaakt en is afhankelijk van de vraagstelling en uw voorkeur.

Wordt bezoek van de ergotherapeut vergoed?
Behandeling door een ergotherapeut na verwijzing van een huisarts wordt vaak volledig
vergoed. Het deel dat vergoed wordt hangt af van welke zorgverzekering u heeft. Raadpleeg
bij twijfel altijd uw zorgverzekeraar!
Per 1 januari 2006 is iedereen verzekerd via de basisverzekering. Ergotherapie is opgenomen
in deze basisverzekering. Dit betekent dat u 10 uur ergotherapie per jaar vergoed krijgt.

Wat valt binnen de vergoeding van 10 uren ergotherapie?
De intake, het testen, de observaties, de verslaglegging, de behandelingen en de
besprekingen gaan van de 10 uren af die de zorgverzekeraar vergoedt.

Alleen duidelijkheid is Oké!

www.Kinderergotherapie-Oke.nl

1 van 2

Veelgestelde vragen
Waarom hebben sommige ergotherapeuten andere tarieven?
De vrijgevestigde ergotherapeut mag een eigen tarief hanteren. Bij contracten met
zorgverzekeraars is het tarief vastgesteld. Het kan zijn dat u een eigen bijdrage heeft
wanneer het tarief van de vrijgevestigde ergotherapeut niet overeen komt met het tarief,
zoals gesteld door de zorgverzekeraar.

Kan ik een afspraak annuleren?
Een afspraak annuleren kan kosteloos tot 24 uur voor het tijdstip van de geplande afspraak.
Bij annulering van de afspraak binnen 24 uur brengen wij 50% van de geplande uren bij u in
rekening.

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u telefonisch of per e-mail contact opnemen.
Telefoon : 06 – 31 93 06 23
E-mail : info@kinderergotherapie-oke.nl
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