
Ergotherapie met terugbetaling 

 

VOORWAARDEN:  

 U hebt een volledig programma gevolgd of op het punt staan om een compleet programma 

voor locomotorische en neurologische revalidatie te voltooien in een erkend 

revalidatiecentrum (vraag op voorhand na of het centrum erkend is) 

 U hebt een voorschrift van de revalidatiearts van het gespecialiseerd centrum waar u de 

revalidatie volgde 

 U start de ergotherapie op binnen de 6 maanden na afloop van het revalidatieprogramma dat 

u in het gespecialiseerd centrum volgde 

 U gaat opnieuw naar huis. 

 

AANVRAAG TEGEMOETKOMING:  

Eerst moet er aan de mutualiteit (adviserende arts) toestemming gevraagd worden om de ambulante 

ergotherapie op te starten. 

 Het voorschrift wordt aan uw ergotherapeut gegeven. Indien er extra verslagen van 

functioneren zijn opgemaakt in het centrum, kunnen deze mee afgegeven worden. 

 Er gebeurt een kennismaking door de ergotherapeut. Dit kan gebeuren als de cliënt nog in het 

centrum verblijft. Na deze sessie wordt een observatiebilan opgemaakt (onderzoek van de 

functioneringsmogelijkheden en –beperkingen). Deze sessie betaalt u voorlopig zonder 

terugbetaling (170,85 euro). Indien er nadien een toestemming door de mutualiteit volgt, zal 

deze alsnog terugbetaald worden. 

 Met deze documenten doet de ergotherapeut de aanvraag bij de mutualiteit. 

 Uw adviserende arts bij de mutualiteit wordt verondersteld akkoord te gaan als er, binnen de 

15 dagen na de ontvangst van de documenten, geen weigering meegedeeld werd. 

 Als u meteen wilt starten met ambulante ergotherapie, zoekt u best tijdig een ergotherapeut. 

Na de kennismaking moet u immers ongeveer 3 weken wachten voordat u toestemming van 

terugbetaling verkrijgt. In tussentijd mogen er geen ergotherapeutische sessies gebeuren. 

 Na toestemming kan de ergotherapeut de andere voorgeschreven ergotherapeutische 

verstrekkingen uit voeren. U hebt recht op: 

o 7 oefensessies 

o 2 informatie-, advies- en leersessies 

o 1 laatste observatiebalans 

 

 

 

https://www.riziv.fgov.be/nl/documentzoeken/Paginas/default2.aspx?k=title%3a771%20OR%20title%3a950%20OR%20title%3a951
https://www.riziv.fgov.be/nl/documentzoeken/Paginas/default2.aspx?k=title%3a771%20OR%20title%3a950%20OR%20title%3a951


BETALING: 

 Met terugbetaling van de mutualiteit kan u de tarieven hieronder terugvinden. 

 Indien u geen recht hebt op terugbetaling, betaalt u 45 euro/uur. 

 Hou rekening met extra verplaatsingsonkosten als u verder dan 10km van mijn praktijkadres 

woont. 

 Betaling gebeurt steeds na elke sessie.  

 Op het einde van de maand krijgt u de factuur van de sessies en het getuigschrift om bij uw 

mutualiteit binnen te brengen. 

 


