
 
 

ERGOTHERAPIE 
Je gaat in FRM naar de tab Administratief, icoon Contracten 2022. 

In de eerste tab vink je linksonder Ergotherapie aan. 

 

Er verschijnt nu een extra tab, nl Contracten Ergotherapie. 

Vink hier aan met welke zorgverzekeraar je een contract hebt. 

 

Daarna ga je naar de derde tab, Prestatiecodes. Hier activeer je de te gebruiken Ergo prestatiecodes. 

 



 
 

Je ziet hier nu bijv ook 3x de Ergo test staan. Die maak je aan via de tab Stambestanden, icoon  

Financieel en dan Prestatiecodes – tab Aliassen. 

 

Wanneer de normale prestatiecode 5000 een behandeling van 30 minuten is, kun je zo ook de 

15/45/60 minuten behandeling aanmaken! (je krijgt nl per kwartier betaald) 

 

De volgende stap die je doet is bij de tab Fysioroadmap en het icoon Wijzig Indicatie, hier moet je 

ervoor zorgen dat de codelijst op 013 of 016 staat. Dit doe je bij de diagnosecode door te klikken op 

dat ‘muisje’ 

 



 
 

Je kunt hier de diagnosecodelijst openklappen en bij een verwijzing kiezen voor 013 en bij een DTF 

voor 016. 

 

 

Mocht er iets aan de hand zijn met de tarieven van de verzekeraar (in principe staat alles juist met 

het inladen van de ergo contracten):  

Kijk in het stambestand van de verzekeraar of de tarieven er in staan per uur . Wanneer er een tarief 

voor een kwartier staat, doe dit dan x4. 

Ga naar de tab Stambestanden, het icoon Verzekeraar, klik hier een zorgverzekeraar aan en ga naar 

de tab Contracten en kies dan voor uw huidige contract. (dubbelklik) 

Hier staat waarschijnlijk achter de prestatiecode een tarief voor een kwartier, dus pas dit hier direct 

aan naar het tarief voor een uur. Uitgezonderd 5001 en 5007 dit is namelijk een toeslag. 

Let op, dit moet wel voor iedere verzekeraar apart gebeuren! 

 



 
 

Wanneer je dan in de agenda een afspraak maakt voor Ergotherapie, zul je in de declaratie historie 

het daarbij horende tarief terug zien. (ligt dus aan de duur van de behandeling) 

 

 


