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Inleiding
Handtherapie is een specialisatie binnen het vakgebied
fysiotherapie en ergotherapie. Afhankelijk van uw klachten en
de daarbij passende behandeling krijgt u een afspraak bij de
handtherapeut die een ergotherapeut of fysiotherapeut is.
De handtherapeut verzorgt de handtherapie welke noodzakelijk
is voor uw aandoening. De handtherapeut zal na een intake/
screening, met u de behandelmogelijkheden bespreken en samen
met u behandeldoelen opstellen. Het centrale doel is om zo snel
mogelijk van uw klachten af te komen en weer zo optimaal mogelijk
te kunnen functioneren.
Vergoeding door de zorgverzekeraar.
Als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ons ziekenhuis,
moet u mogelijk (een deel van) de kosten zelf betalen.
Neem altijd voor de eerste behandeling contact op met uw
zorgverzekeraar om na te gaan of u de geplande behandeling
vergoed krijgt.
Uw zorgverzekeraar kan u oa vertellen wat uw polisvoorwaarden
zijn, of u aanvullend verzekerd bent en of u een eigen bijdrage moet
betalen.
We declareren de factuur eerst bij uw zorgverzekeraar . Als uw
zorgverzekeraar de factuur afwijst, dan zijn we genoodzaakt de
factuur naar uw huisadres te sturen.
Ergotherapie
Valt onder het eigen risico dat u wettelijk heeft.
Per kalenderjaar wordt 10 uur vanuit het basispakket vergoed.
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Fysiotherapie
Valt onder het eigen risico dat u wettelijk heeft.
Deze zit gedeeltelijk in het basispakket, dan wel in het aanvullende
pakket van de zorgverzekering.
Bij het maken van de eerste afspraak wordt u gevraagd of u op
de hoogte bent dat u mogelijk (een deel) van de kosten zelf moet
betalen.
U wordt door ons (tussen 1 en 2 weken ) gebeld voor het maken
van een eerste afspraak.
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