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Algemene voorwaarden ErgoWelzijn 

2020 
 
Aanmelding 
U kunt via diverse manieren zich aanmelden bij ErgoWelzijn voor behandeling: 

1. U kunt telefonisch contact opnemen met ErgoWelzijn via 06 – 401 63 785, zo kunt u gelijk om 
informatie vragen en een afspraak maken.  

2. U kunt een mail sturen naar iris@ergowelzijn.nl waarna contact met u wordt opgenomen via telefoon 
of mail om informatie te geven en/of een afspraak te maken.  

3. U kunt het contactformulier op de website invullen www.ergowelzijn.nl/contact/ en hierna wordt 
contact met u opgenomen via telefoon of mail om informatie te geven en/of een afspraak te maken. 

4. U kunt een verwijsformulier (welke is ondertekend door een arts) opsturen naar bovenstaand adres 
waarna er contact met u wordt opgenomen. De arts kan zijn eigen format gebruiken of het format 
welke u op de website van ErgoWelzijn onder het kopje ‘downloads’ kunt vinden (‘verwijsformulier 
arts’).  

5. U kunt het ‘aanmeldingsformulier Directe Toegang Ergotherapie (DTE)’ (zonder tussenkomst van een 
arts) opsturen naar bovenstaand adres waarna er contact met u wordt opgenomen. Het aanmeldings-
formulier kunt u op de website onder het kopje ‘downloads’ vinden.   

6. Natuurlijk kunt u de ergotherapeut ook aanspreken wanneer u haar ziet op bijv. het praktijkadres, zie 
onderaan dit formulier genoteerd.  

 
Verwijzing nodig of Directe Toegang Ergotherapie 
Aanmelden kan zonder verwijzing van een arts. Vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig en 
vanaf 1 januari 2020 geldt dit voor alle zorgverzekeraars. Dit wordt Directe Toegang Ergotherapie (DTE) 
genoemd. Eventueel kunt u voor aanmelding het ‘aanmeldingsformulier Directe Toegang Ergotherapie (DTE)’ 
invullen en vooraf opsturen naar ErgoWelzijn, echter is dit niet noodzakelijk. U kunt direct contact opnemen 
met ErgoWelzijn om een afspraak te plannen. ErgoWelzijn is genoodzaakt een DTE-screening af te nemen als u 
zich aanmeldt zonder verwijzing van een arts. Deze screening duurt 15 minuten en wordt in mindering 
gebracht op de 10 uur die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Zo nodig kan uw ergotherapeut alsnog 
om een verwijzing van uw arts vragen.  
 
Afspraken annuleren 
U dient minimaal 24 uur van tevoren aan te geven bij uw therapeut van ErgoWelzijn als u een afspraak wilt 
annuleren en/of verzetten. Dit kan middels persoonlijk en telefonisch contact, voicemail of E-mail. Indien u te 
laat heeft afgezegd, wordt een bedrag van 75% van de geplande behandeltijd en tarief bij u in rekening 
gebracht door u persoonlijk een factuur toe te sturen. Er wordt geen uitzondering gemaakt voor een 
ziekmelding. U dient binnen drie weken zelf contact op te nemen om een nieuwe afspraak te plannen. 
Wanneer dit niet gebeurt, wordt de behandeling afgerond en de verwijzer op de hoogte gebracht.   
 
Vergoeding 
ErgoWelzijn heeft contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. 

1. Basisverzekering 
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen heeft 
recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar. Hierin vindt onderzoek en behandeling plaats, maar 
ook telefonisch contact, e-mail contact of multidisciplinair overleg. De behandeling wordt rechtstreeks 
bij uw zorgverzekering gedeclareerd. Sommige verzekeraars vergoeden meer uren in de aanvullende 
verzekering. De polis van uw zorgverzekeraar biedt u daarover meer inzicht. De kosten die bij de 
zorgverzekeraar in rekening worden gebracht, komen ten laste van het verplichte eigen risico indien 
deze nog niet is verbruikt. 
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2. Directe Toegang Ergotherapie (DTE) 
U kunt altijd een afspraak maken met ErgoWelzijn. U hoeft daarvoor niet eerst naar de huisarts. Dat 
mag wel, maar vanaf 1 januari 2012 is een verwijsbrief niet meer nodig. De DTE-screening die na 
aanmelding moet worden uitgevoerd duurt 15 minuten en wordt in mindering gebracht op de 10 uur 
die u vergoed krijgt vanuit de basisverzekering. Indien u een verwijzing heeft van een arts kan de 
behandeling direct starten.  

3. Zelf financieren 
Het is ook mogelijk zelf de behandeling te financieren. Het tarief voor paramedische behandeling in 
2020 ligt op € 17,00 per kwartier. Screening DTE is € 17,00 voor één kwartier. Toeslag per huisbezoek 
is € 27,00. Het ergotherapie behandeltraject is vrijgesteld van BTW. In het contract met uw 
zorgverzekeraar kunnen andere bedragen zijn afgesproken. 

 
Parkinsonbepaling 
Enkele zorgverzekeraars eisen dat de behandelaar is aangesloten bij ParkinsonNet om cliënten met de Ziekte 
van Parkinson te mogen behandelen. ErgoWelzijn is aangesloten bij ParkinsonNet. De zorgverzekeraars die een 
Parkinsonbepaling hebben zijn: VGZ, CZ/NN/OHRA, Zorg en Zekerheid, ENO, ONVZ en Caresq en daarbij horen 
ook de labels die hieronder vallen.  
 
Privacy  

1. De onderwerpen die u met de ergotherapeut bespreekt zijn te allen tijde vertrouwelijk en worden niet 
met derden besproken.   

2. De verwijzend arts en/of huisarts wordt op de hoogte gehouden van de voortgang van uw 
behandeling.  

3. Soms is het zinvol in het belang van de behandeling te overleggen met andere betrokken 
hulpverleners. Hiervoor is uw toestemming nodig.  

4. ErgoWelzijn heeft een privacyverklaring welke u op de website van ErgoWelzijn kunt vinden. Hierin  
staat beschreven hoe ErgoWelzijn omgaat met uw persoonsgegevens. U wordt geadviseerd om 
hiervan kennis te nemen.  

 
Uw dossier 
Voor uw dossier geldt een bewaartermijn van 15 jaar. U kunt altijd uw ergotherapeut vragen om uw dossier in 
te zien. Zie ook de privacyverklaring van ErgoWelzijn voor meer informatie over de verwerking van uw 
persoonsgegevens. ErgoWelzijn heeft een geheimhoudingsplicht over uw persoonsgegevens.  
 
Verlies, diefstal of beschadiging 
ErgoWelzijn is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. 
 
Betalingsvoorwaarden 
Deze betalingsvoorwaarden gelden voor bedragen die niet bij de zorgverzekeraar in rekening kunnen worden 
gebracht, bijvoorbeeld als uw zorgverzekeraar geen contract heeft met ErgoWelzijn, u geen recht meer heeft 
op vergoeding door uw zorgverzekeraar, of indien u een afspraak te laat heeft afgezegd: 

1. Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u 
als cliënt en de ergotherapeut. 

2. Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat 
geannuleerd worden, worden in rekening gebracht. 

3. Het bedrag en rekeningnummer vindt u op de naar u toegezonden factuur. 
4. Voor het betalen van uw rekening geldt een betalingstermijn van 30 dagen. 
5. Indien de volledige betaling niet binnen 30 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een 

aanmaningsbrief. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling. 
6. De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 14 dagen aan ons te 

voldoen. 



 

3 
KvK: 58670238 • BTW: NL 002127922B67 • ING: NL29 INGB 0686 3550 08 

Lijsterbeslaan 23 
1943 GL Beverwijk 

 
06 – 401 63 785 

iris@ergowelzijn.nl 
www.ergowelzijn.nl 

 

T 
E 

W 

7. Indien wij niet binnen 14 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, 
bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn 15%  van 
het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente. 

8. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de 
gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening. 

 
Incident 
Natuurlijk hopen wij dat er geen incidenten zich voordoen tijdens de behandeling. Echter kan het wel 
gebeuren. Een incident is bijv. een valpartij of flauwvallen. ErgoWelzijn is dan genoodzaakt om een VIM (Veilig 
Incidenten Melden) te doen, waarbij er een aantal formulieren worden ingevuld met informatie over het 
incident en worden opgestuurd naar de Analysegroep. De gegevens in een VIM-systeem, bijvoorbeeld naar de 
diepere oorzaken van een (bijna) incident, zijn niet openbaar. Deze mogen niet opgevraagd worden door de 
IGZ of gebruikte in civiele, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedures. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen 
mag het OM gegevens opvragen. 
 
Klachtenprocedure 
Per 1 januari 2017 zijn alle zorgprofessionals verplicht op grond van de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en 
geschillen zorg) , zich aan te sluiten bij een zogenaamde Geschillencommissie. De beroepsverenigingen die 
vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) zoals Ergotherapie Nederland, hebben de stichting KP 
gevraagd de uitvoering van de Wkkgz op te pakken ten behoeve van de zorgverleners die tot een van de 
aangesloten beroepsverenigingen behoren en die geregistreerd zijn in het KP (diploma en kwaliteit 
geregistreerd). ErgoWelzijn is lid van Ergotherapie Nederland en staat geregistreerd in het Kwaliteitsregister 
Paramedici.  
 
Indien u niet tevreden bent over de hulpverlening van uw behandelend ergotherapeut (hieronder 
‘paramedicus’ genoemd) kunt u het volgende doen: de eerste stap die een cliënt met een klacht over een 
paramedicus neemt, is het gesprek aangaan met de paramedicus zelf. Als de cliënt en de paramedicus er niet 
samen uitkomen, dan kan de cliënt een klacht indienen. Een klacht kan gaan over allerlei zaken: u bent niet 
tevreden over hoe het contact tussen u en een paramedische zorgverlener verloopt, u wordt bijvoorbeeld 
slecht geïnformeerd of u voelt zich niet serieus genomen, of de behandeling is niet verlopen zoals u had 
verwacht. Er is bijvoorbeeld iets mis gegaan en u wilt herhaling voorkomen. Er zijn kortom verschillende 
redenen voor een klacht. Als het contact tussen u en een paramedicus niet leidt tot een oplossing, dan kunt u 
een klacht melden via het online klachtenformulier van het Klachtenloket Paramedici en zal een onafhankelijke 
klachtenfunctionaris de klacht in behandeling nemen. Mocht de afhandeling van de klacht met bemiddeling 
van de onafhankelijke klachtenfunctionaris niet tot de gewenste oplossing leiden en de cliënt wil de klacht 
doorzetten, dan kan de cliënt er voor kiezen om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie en wordt 
het een geschil. De geschillencommissie stelt vast of het geschil in behandeling wordt genomen. 
Meer informatie vindt u op: https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/klp/klacht/default.aspx  

 
Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat ErgoWelzijn 
niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw 
persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de paramedicus zelf. 
Komt u er samen met de paramedicus niet uit, dan kunt u naar de rechter gaan. Hoe u dit doet leest u op de 
website van de Autoriteit Persoonsgegevens of klik hier.  
 
 
Postadres ErgoWelzijn   Bezoekadres ErgoWelzijn 
Lijsterbeslaan 23    Romerkerkweg 26 
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