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Screening, intake en onderzoek na DTF
Intake en onderzoek na verwijzing
Zitting Orthopedische Manuele Therapie
OMT
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Extra lange zitting OMT voor complexe
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Prestatiebeschrijvingen fysiotherapeuten en manueel therapeuten
Op basis van de regeling standaardprijs fysiotherapie (CV/NR -100.008) zijn
fysiotherapeuten verplicht per 1 januari 2006 een openbare prijslijst bekend te maken
voor het aanbod aan niet- verzekerde patiënten en aan patiënten van die de
zorgverzekeraar geen contract met een tarief daarin met de desbetreffende
fysiotherapeut heeft. Bovenstaande prijslijst is bij vaststelling en wordt bij wijziging naar
het CTG/ZAio (www.ctg-zaio.nl) gestuurd.

De zitting
De zitting - een onafgebroken tijdspanne, waarin de fysiotherapeut de patiënt voor één of
meer indicaties begeleidt, adviseert en/of behandelt - per patiënt is ongeacht de inhoud
van de behandeling en de tijdsduur per behandeling.

De zitting Orthopedische Manuele Therapie
De zitting Orthopedische manuele therapie - een onafgebroken tijdspanne, waarin de
manueel therapeut de patiënt voor één of meer indicaties begeleidt, adviseert en/of
behandelt - per patiënt is ongeacht de inhoud van de behandeling en de tijdsduur per

behandeling. Onder Orthopedische Manuele Therapie wordt verstaan, manuele therapie
volgens de methode zoals gedoceerd aan de Opleiding Orthopedische Manuele
Therapie van Hans van de Berg, te Delft.
De zitting Orthopedische manuele therapie kan alleen in rekening worden gebracht, aan
de onderstaande voorwaarde wordt voldaan: De manuele therapie wordt gedaan door
een fysiotherapeut ingeschreven in een door het KNGF / NVMT en ZN/KPZ aange
wezen kwaliteit-register.

De Extra Lange Zitting Orthopedische Manuele Therapie
De extra lange zitting is bedoeld voor patiënten met complexe en/of meervoudige
zorgvragen. De aandoening en de situatie van de patiënt brengen met zich dat het niet
mogelijk is om de interventie in een reguliere zitting van een half uur uit te voeren. Deze
prestatie kan door de fysiotherapeut alleen in rekening worden gebracht indien er sprake
is van een complex behandelprogramma voor patiënten met één van de volgende
aandoeningen:
•
•
•

•
•
•

• Meervoudig gehandicapten (lichamelijk en geestelijk)
• Cerebrovasculair accident
• Dwarsleasie
• Centrale ruggenmergaandoeningen (bijvoorbeeld MS, ALS, poliomyelitis)
• Spierdystrofie (boven 18 jaar)
• Spinida bifida (boven 18 jaar)

Indien een lange zitting niet voldoet aan bovenstaande voorwaarden kan alleen een
reguliere zitting in rekening worden gebracht.

Telefonische zitting
Een telefonische zitting kan alleen in rekening worden gebracht indien aan alle
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•
•

• Er is sprake van een bestaande behandelrelatie met de patiënt
• De telefonische zitting dient ter vervanging van een reguliere zitting
• De telefonische zitting vindt plaats tijdens of kort na een behandel-episode, in

•
overleg met de patiënt en op een speciaal daarvoor tussen de fysiotherapeut en patiënt
afgesproken tijdstip
•
• De patiënt is uitdrukkelijk geïnformeerd over de doelstelling van de telefonische
zitting en over het feit dat er kosten aan de telefonische zitting verbonden zijn
•

• De inhoud van de telefonische zitting wordt vastgelegd in het dossier

Er is een duidelijk onderscheid tussen serviceverlening (als onderdeel van de
behandeling) en een telefonische zitting.

Screening
Screening is een kort manueel therapeutisch contact met patiënten die zonder verwijzing
van een arts naar de manueel therapeut gaan. Gedurende de screening

inventariseert de fysiotherapeut de hulpvraag, bepaalt of er een indicatie is voor verder
fysiotherapeutisch onderzoek, gaat na of er geen contra-indicaties zijn en
informeert/adviseert waar mogelijk de patiënt.

OMT Intake en Onderzoek na Screening
Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de fysiotherapeut bij een nieuwe
indicatie een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de
verkregen gegevens vast in een patiëntendossier voor zover dit nog niet aan bod is
geweest tijdens de screening

Intake en onderzoek na verwijzing
Tijdens de intake en onderzoek na screening voert de fysiotherapeut bij een nieuwe
indicatie een fysiotherapeutisch onderzoek uit, stelt een behandelplan op en legt de
verkregen gegevens vast in een patiëntendossier. De patiënt is voor intake en onderzoek
verwezen door een arts. Deze prestatie kan alleen in rekening worden gebracht indien
voor dezelfde indicatie geen screening in rekening is gebracht.

Eenmalig OMT Consult
Het eenmalig OMT consult heeft tot doel meer informatie te genereren ten behoeve van
de diagnose en prognose met het oog op het (be)handelbeleid en de manueel
therapeutische (on)mogelijkheden. Een eenmalig OMT consult op medische indicatie
kan alleen in rekening gebracht worden bij de zorgverzekeraar, indien aan alle
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•
• Er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke vraag van de verwijzer voor een
eenmalig onderzoek
•
• Er moet sprake zijn van een gericht schriftelijke rapportage van de manueel
therapeut aan de verwijzer

Buiten reguliere werktijden
Hieronder wordt verstaan de zaterdag en zondag en de tijden vóór 07:30 uur en ná
18.00 uur van maandag tm vrijdag. De toeslag buiten reguliere werktijden kan alleen in
rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar, indien aan alle onderstaande
voorwaarden wordt voldaan 1. De behandeling vindt op verzoek van de patiënt plaats
buiten reguliere werktijden. 2. De patiënt dient op de hoogte te zijn van de bijkomende
toeslag.

Een niet nagekomen afspraak
Een niet nagekomen afspraak kan alleen in rekening gebracht worden indien aan alle
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:
•

• De afspraak moet niet of tijdig (minstens 24 uur van tevoren) zijn afgezegd

•
•

• In de gereserveerde tijd worden geen andere patiënten behandeld
• De patiënt dient op de hoogte te zijn van deze regeling en tarief

Schriftelijke informatieverstrekking
Schriftelijke informatieverstrekking kan alleen in rekening worden gebracht, indien op
verzoek van derden en na toestemming van de patiënt, een rapport wordt verstrekt.
Hieronder niet te verstaan rapport aan patiënt, zorgverzekeraar of behandelend c.q.
verwijzend (huis)arts. Geldt tevens niet voor informatieverstrekking aan bedrijfsarts of
verzekeringsarts. Voor zover ten behoeve van een rapport aanvullend onderzoek wordt
gedaan, kan dit apart in rekening worden gebracht

