Komt mijn cliënt
in aanmerking
voor de regeling
“Paramedische
herstelzorg
na COVID-19”?
Herstelzorg
Houd rekening met de verschillende
verplichtingen rondom herstelzorg:
▪ De startdatum eerste consult
behandelend paramedicus geldt als
startdatum eerste behandeltermijn.
▪ Gebruik de prestatiecodes 50205047.
▪ Cliënten hebben na verwijzing door
een huisarts of specialist recht op
paramedische herstelzorg gedurende
zes maanden.
▪ De definitie van de acute fase wordt
bepaald door arts en cliënt. Dit maakt
herstelzorg mogelijk óók lang na
doormaken COVID-19.
▪ De herstelzorg kan één keer worden
verlengd onder voorwaarden met
een periode van zes maanden. Een
verwijzing van een medisch specialist
is noodzakelijk.
▪ Draag zorg voor multidisciplinaire
afstemming en rapporteer aan
verwijzer over de behandeling.
▪ Zie voorwaarden Zorginstituut
▪ Meer informatie vind je hier.

Wetenschappelijk onderzoek
▪ Cliënten gestart met herstelzorg
vóór 29 maart doen mee aan het
retrospectief onderzoek.
▪ Cliënten in behandeling vanaf 29
maart doen mee aan het prospectief
onderzoek.
▪ Ergotherapeut en cliënt melden zich
aan voor het prospectief onderzoek
in de Your Research app.
▪De cliënt hoeft niet verplicht deel te
nemen aan het onderzoek, de
behandelaar wel.
▪ Meer informatie vind je hier

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?

Ja

DTE is niet
mogelijk

Nee

Is de verwijzing binnen vier maanden na
de acute fase van COVID-19 door de
huisarts of specialist afgegeven?

Ja

Nee

Is de behandeling binnen een maand na
verwijzing begonnen?

Ja

Nee

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

Ja

Nee
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

De cliënt komt in aanmerking
voor de regeling paramedisch
herstelzorg COVID-19.

C-support.
Let op: zorg na doormaken
COVID-19 mag je niet als
reguliere ergotherapie
declareren bij de
zorgverzekeraar!
Meer info vind je hier

