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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

• Nieuwe tijdelijke regeling vanaf 17 juli 2020.

• Tijdelijke vergoeding tot 1 augustus 2021.

• Onder voorwaarden recht op vergoeding vanuit het basispakket.

• Voor paramedische herstelzorg na COVID-19 geldt het eigen risico.
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

Waarom deze regeling voor logopedie?

• Algemene regel : alleen zorg die effectief is, onderdeel is van het basispakket. 

• Het Zorginstituut beoordeelt of een specifieke behandeling bij een bepaalde 

indicatie wel of niet voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’.

• Corona is een nieuw ziektebeeld, niet bekend of logopedische zorg effectief is.
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

Voorwaarden:

• Paramedische herstelzorg bestaat uit: Fysiotherapie

Diëtetiek

Ergotherapie

Oefentherapie

Logopedie

• Behandeling alleen op verwijzing huisarts of medisch specialist.

• Niet positief getest op Coronavirus.
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

Start behandeling:

• Maximaal 4 maanden tussen einde acute fase en moment verwijzing.

• Start behandeling binnen 1 maand na de verwijzing.

• De datum van de 1e paramedische behandeling geldt als startdatum voor alle 

paramedische herstelzorg. 

• Behandelingen declareren op diagnosecode 9500.
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

1e behandeltermijn:

• Maximale periode van 6 maanden.

• Fysiotherapie of oefentherapie: maximaal 50 behandelingen

• Ergotherapie: maximaal 10 uur

• Diëtetiek: maximaal 7 uur

• Logopedie: geen maximum

• Zorgverlener brengt schriftelijk verslag uit aan huisarts.

• Huisarts beoordeelt na ongeveer 3 maanden of en hoe de zorg voortgezet moet 

worden.
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

2e behandeltermijn

• Alleen in uitzonderlijke gevallen kan iemand verwezen worden voor nog een 

behandeltermijn van maximaal 6 maanden. 

• Dit is ter beoordeling van de medisch specialist. 

• In deze 2e behandelperiode geldt opnieuw een maximale behandelomvang.

• Mede afhankelijk van een eventuele verlenging regeling na 1 augustus 2021
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19
Voorbeeld 

Tijdspad 1e behandeltermijn

10 oktober 2020                Einde van het acute fase
Uiterlijk voor 10 februari    Contact huisarts of specialist

Uiterlijk 10 maart               Start behandeling logopedie

Voor 10 juni 2021              Brief huisarts verloop behandeling

Voor 10 juni 2021              Oordeel huisarts voortzetten behandeling

5 september 2021             Vergoeding 1e behandeltermijn stopt

2e behandeltermijn

5 september 2021              Verlenging op indicatie medisch specialist

Mede afhankelijk van een eventuele verlenging regeling
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

Voorbeeld

Tijdspad 1e behandeltermijn

10 Oktober 2020               Einde van het acute fase
Uiterlijk voor 10 februari    Verwijzing huisarts of specialist

Uiterlijk 10 maart               Start behandeling paramedische zorg bijv. fysiotherapie

Voor 10 juni 2021              Brief huisarts verloop behandeling

Voor 10 juni 2021              Oordeel huisarts voortzetten behandeling

10 juni 2021                       Verwijzing voor logopedie

5 september 2021             Vergoeding 1e behandeltermijn stopt, voor zowel 

logopedie als fysiotherapie

2e behandeltermijn

5 september 2021              Verlenging op indicatie medisch specialist
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Paramedische Herstelzorg na COVID-19

Voorwaarde vergoeding:

• Patiënt verplicht om mee te doen aan onderzoek.

• Toestemming anoniem delen gegevens.

• Stoppen met deelname aan het onderzoek kan op elk moment. 

• De paramedische herstelzorg wordt vanaf dat moment niet meer vergoed.


