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Voorwaarden paramedische zorg op scholen 

 

Paramedische zorg die op scholen binnen het speciaal en regulier onderwijs wordt verleend 

komt voor vergoeding in aanmerking mits aan de onderstaande voorwaarden is voldaan.  

 

 

1. Algemeen, bijzondere gevallen en uitsluitingen  

 

De voorwaarden paramedische zorg op scholen 2017 geldt voor de zorgaanbieders 

met de volgende paramedische zorgsoorten: ergotherapie, dieetadvisering, 

fysiotherapie, logopedie en oefentherapie Cesar/ Mensendieck. Hoewel het streven is 

om deze zorgsoorten binnen een gezamenlijk voorwaardenbeleid  te vatten, kan het 

voorkomen dat de hieronder genoemde  bepalingen niet  op alle zorgsoorten kunnen 

worden toegepast.  

 

 

2. Paramedische zorg; vergoedingen  

 

1. De te vergoeden paramedische zorg betreft zorg in het kader van de 

Zorgverzekeringswet of Aanvullende verzekerding  die conform de polisvoorwaarden 

voor vergoeding in aanmerking komt. De zorg wordt door een vrijgevestigde 

paramedicus uitgevoerd of door een instelling die 1e lijns paramedische zorg verleent.  

2. De geleverde zorg heeft geen directe relatie met de onderwijsdoelstellingen van de 

school. Advisering en/of overleg ten behoeve van de onderwijsdoelstellingen komen 

niet voor vergoeding in aanmerking. Uitleg en instructie aan leerkrachten of ander 

onderwijspersoneel gerelateerd aan de behandelingen uitgevoerd binnen het 

onderwijs kunnen niet ten laste van de verzekering worden gedeclareerd.  

3. Signalering en screening in het kader van het onderwijsproces, vanuit het 

onderwijsprogramma, vanwege gemeentelijke taken of anderszins, komen niet voor 

vergoeding in aanmerking, evenmin als preventieve paramedische zorg.  

4. Voor paramedische zorg op de schoollocaties c.a. gelden noch een toeslag 

uitbehandeling hetzij een inrichtingstoeslag.  

 

 

3. Voorwaarden voor paramedische zorg op scholen  

 

1. De zorgaanbieder staat geregistreerd in het BIG-register en/of in Kwaliteitsregisters 

Paramedici en/of eventuele beroepsspecifieke registers. Ingeval de zorgsoort het 

specialisme “kindertherapeut” kent , is behandeling zoals in deze voorwaarden  

bedoeld gelimiteerd tot dit specialisme. De paramedisch zorgaanbieder houdt 

aantoonbaar zijn vakkennis op peil volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging.  

2. Ouders dienen in voldoende mate bij het zorgverleningsproces betrokken te zijn. 

Zowel bij de anamnese, tussentijdse evaluatie als bij de afsluiting van de behandeling 

dient ten minste een ouder aanwezig te zijn. De ouderparticipatie wordt in het dossier 

vastgelegd. De mate van ouderbetrokkenheid dient aan te sluiten bij de heersende 

opvatting hierover van de koepelorganisaties.  

3. Behandeling komt alleen voor vergoeding in aanmerking op verwijzing van een 

huisarts, schoolarts (jeugdarts) of specialist. Directe toegang voor de zorgaanbieder 

op de school is niet toegestaan, behoudens de hierna genoemde uitzondering:  

4. Uitzondering op verbod van Directe Toegang: Indien binnen de schoollocatie, 

bijvoorbeeld in het geval van een brede school of een verzamelgebouw, een 
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volwaardige praktijk is gevestigd kan screening in het kader van Directe Toegang en 

intake na Directe Toegang of verwijzing plaats vinden in de eigen praktijk. Deze 

screening kan louter plaatsvinden op initiatie van de ouders/verzorgers. Het 

analyseren van het probleem, waaronder het gebruik van klinimetrische instrumenten 

zoals een ontwikkelingstest kan zowel in de eigen praktijk als in de school context 

plaats hebben. Dit laatste kan slechts in die gevallen waar deze school context een 

meerwaarde heeft voor de klinische relevantie van het onderzoek of voor de test. 

5. De behandellocaties dienen minimaal te voldoen aan de eisen die de 

beroepsverenigingen daaraan stellen voor wat betreft inrichting, bereikbaarheid en 

toegankelijkheid. Dit geldt zowel voor zelfstandige praktijken die binnen een school/ 

verzamelgebouw zijn gevestigd als voor dependances. De continuïteit van de zorg 

dient gegarandeerd te zijn, ook gedurende schoolvakanties. De praktijk dient van 

buitenaf herkenbaar te zijn als paramedische praktijk en in beginsel ook voor derden, 

die geen deel uitmaken van de onderwijslocatie toegankelijk te zijn. In voorkomende 

onwenselijke gevallen kan hiervan worden afgeweken.  

6. De schoolleiding en de ouders zijn verantwoordelijk voor het naleven van de 

bepalingen van de leerplichtwet. VGZ benadrukt dat het verlenen van paramedische 

zorg op school dient te geschieden met in achtneming van de bepalingen van de 

leerplichtwet. VGZ is niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de 

bepalingen uit de leerplichtwet.  

 

 


