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Voorwaarden Groepsbehandelingen 2023 
a. De voorwaarden ‘Groepsbehandelingen’ hebben betrekking op de prestatiebeschrijving ‘Groepszitting’ zoals 

vermeld in de vigerende NZa Prestatiebeschrijvingbeschikking Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, 
Oefentherapie en/ of Logopedie.  

b. De voorwaarden ‘Groepsbehandelingen 2023’ zijn onderdeel van de Zorgovereenkomst Diëtetiek, Ergotherapie, 
Fysiotherapie, Oefentherapie en/ of Logopedie. 

Groepszitting voor specifieke behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen 
1. De groepszitting betreft een prestatie per patiënt.  

Er is sprake van een groepsbehandeling indien twee of meer personen tegelijkertijd worden behandeld door 
dezelfde behandelaar. 

2. De groepsbehandelingen zijn gericht op herstel, genezing, aanleren van motorische vaardigheden tot zelfstandig 
behoud door middel van zelfmanagement en het onderhouden van huidige algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) niveau. 

3. Groepsbehandelingen in groepen van meer dan 10 personen worden uitgesloten voor vergoeding. 
4. De complexiteit van de zorgvraag en de benodigde individuele aandacht bepalen de grootte van de groep. De 

groepszitting voor specifieke behandeling van 2, 3, 4 of 5-10 personen komt voor vergoeding in aanmerking indien 
aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:  
a. De nadere indicatiestelling ‘groepszitting’ geschiedt door de Zorgaanbieder in overleg met de patiënt en/of 

verwijzer;  
b. Er is minimaal een intake (anamnese) en onderzoek vooraf gegaan aan de groepszitting;  
c. De groep bestaat uit patiënten met een zo groot mogelijke homogeniteit in relatie tot de zorgzwaarte en indien 

mogelijk tot de medische diagnose; 
d. Indien de groepszitting in rekening wordt gebracht, kan daarnaast niet de toeslag voor behandeling aan huis of 

in een instelling of op de werkplek in rekening worden gebracht; 
e. Een groepszitting wordt uitgevoerd in overeenstemming met de vigerende NZa‐beleidsregel en 

prestatiebeschrijvingbeschikking; 
f. De oefenruimte, relevante apparatuur en klinimetrische testmiddelen dienen geschikt te zijn voor het geven 

van een groepszitting; 
g. Een groepszitting mag niet als een prestatie ‘individuele zitting’ worden gedeclareerd; 
h. De individuele behandelplannen worden vanaf een groep van 3 personen uitgebreid met een 

groepsbehandelplan. Het groepsbehandelplan omvat ten minste de volgende onderdelen: 
i. Duidelijk omschreven in- en exclusiecriteria van de doelgroep;  
ii. Het gebruik van, voor de indicatie, noodzakelijke meetinstrumenten en/of testmethodes bij intake en 

evaluatie; 
iii. De exacte indicatie(s) (geen verzamelnamen) welke binnen de groepssessie behandeld worden; 
iv. De groepsgrootte waarin behandeld wordt; 
v. De verwachte eigen trainingsactiviteit van de deelnemers buiten de behandelingen om (indien van 

toepassing). 


