
Komt mijn cliënt 

in aanmerking  

voor de regeling  

“Paramedische  

herstelzorg  

na COVID-19”?   
 

Heeft de cliënt een verwijzing voor paramedisch herstelzorg na 
COVID-19 van een huisarts of medisch specialist? 

Ja Nee 

Zijn er reeds andere disciplines betrokken, 
bijvoorbeeld fysiotherapie, logopedie of diëtiek? 

Nee Ja 

Herstelzorg 
Houd rekening met de verschillende 
verplichtingen rondom herstelzorg: 
▪ De startdatum eerste consult 
behandelend paramedicus geldt als 
startdatum eerste behandeltermijn.  
▪ Gebruik voor de behandeling van 
cliënten die onder de regeling 
paramedische herstelzorg na COVID-
19 vallen prestatiecodes 5020-5047. 
▪ Cliënten hebben na verwijzing door 
een huisarts of specialist recht op 
paramedische herstelzorg gedurende 
zes maanden.  
▪ De herstelzorg kan één keer worden 
verlengd onder strikte voorwaarden 
met een periode van zes maanden. 
Een verwijzing van een medisch 
specialist is noodzakelijk. 
▪ De ergotherapeut brengt, na 
ongeveer drie maanden, verslag uit 
aan de huisarts over de voortgang 
van de behandeling. De huisarts 
beoordeelt of en hoe de zorg 
voortgezet moet worden. 
▪ Meer informatie vind je hier. 
 
 
 
 
 

Is de verwijzing binnen vier maanden na 
de acute fase van COVID-19 door de 

huisarts of specialist afgegeven? 

Nee Ja 

Is de behandeling binnen een maand na 
verwijzing begonnen? 

Ja Nee 

Nee Ja 

Heeft de cliënt ingestemd met het gebruik 
van zijn/haar gegevens voor onderzoek? 

De cliënt komt niet in 
aanmerking voor de regeling 
paramedische herstelzorg na 
COVID-19. De cliënt moet de 
zorg zelf betalen en verwijs 

hem/haar door naar  

C-support.  
 

Let op: zorg na doormaken 
COVID-19 mag je niet als 
reguliere ergotherapie 

declareren bij de 
zorgverzekeraar! 

De cliënt komt in aanmerking 
voor de regeling paramedisch 

herstelzorg COVID-19. 

Wetenschappelijk onderzoek 
▪ Cliënten gestart met herstelzorg 
vóór 1 februari 2021 doen mee aan 
het retrospectief onderzoek.  
▪ Cliënten gestart met herstelzorg ná 
1 februari 2021 doen mee aan het 
prospectief onderzoek. 
▪ Zowel de ergotherapeut als de 
cliënt melden zich voor het 
prospectief onderzoek aan in de  
Your Research app.   
▪ Meer informatie vind je hier 
 
 

DTE is niet 
mogelijk 

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/publicatie/2020/10/07/vragen-en-antwoorden-paramedische-herstelzorg-covid-19
https://info.ergotherapie.nl/Overzichtcoronadocumenten
https://www.c-support.nu/
https://info.ergotherapie.nl/file/download/default/5DC24F304937E250D455D5B67A9DBF2F/260120%20%20informatie%20retrospectief%20onderzoek%20Ergotherapie%20herstelzorg%20COVID%2019%20nieuwsbrief%20versie%20mailadres%20aangepast%20definitief.pdf
https://info.ergotherapie.nl/file/download/default/4C5BDDA44B4BAEECD46815994021985D/02022021%20Informatie%20wetenschappelijk%20onderzoek%20COVID-19%20herstelzorg%20defintief.pdf
https://www.yourresearch.com/nl/covid-paramedisch-herstelzorg-onderzoek
https://covidparamedischonderzoek.nl/

