Voorwaarden Paramedische zorg
op scholen 2021
De ‘Voorwaarden Paramedische zorg op scholen 2021’ gelden voor alle zorgaanbieders die voor
behandeljaar 2021 een Zorgovereenkomst Diëtetiek, Ergotherapie, Fysiotherapie, Oefentherapie
en/of Logopedie met de Zorgverzekeraar zijn aangegaan.
De paramedische zorg die op scholen binnen het speciaal en regulier onderwijs wordt verleend,
komt voor vergoeding in aanmerking mits de zorgaanbieder voldoet aan het door de
beroepsvereniging vigerende (gedrags)protocol voor zorg op scholen én voldoet aan deze
Voorwaarden ‘Paramedische zorg op scholen 2021’.
1. De ouders van de patiënt zijn aanwezig bij minimaal 50% van de behandelingen, waarvan in
elk geval bij de intake, de tussenevaluatie en eindevaluatie. De zorgaanbieder heeft een
resultaatveprlichting voor de overige behandelingen waarbij de ouders niet aanwezig zijn.
De zorgaanbieder houdt de ouders op de hoogte over de vorderingen van in de behandeling,
de thuiswerkopdrachten, oefeningen en de mate van zelfmanagement.
2. Behandeling op scholen komt alleen voor vergoeding in aanmerking na verklaring van een
huisarts, schoolarts (jeugdarts) of medisch specialist. Directe toegang tot de zorg van de
zorgaanbieder op de school is niet van toepassing.
3. De behandellocaties dienen voor wat betreft inrichting, bereikbaarheid en toegankelijkheid
minimaal te voldoen aan de eisen die de beroepsverenigingen daaraan stellen. Dit geldt
zowel voor zelfstandige praktijken die binnen een school of verzamelgebouw zijn gevestigd
als voor dependances.
4. De praktijk van de zorgaanbieder (ook in het geval de praktijk gevestigd is op het
schoolterrein, dan wel in het schoolgebouw) is goed toegankelijk en bereikbaar, ook tijdens
schoolvakanties en voor en na schooltijd.
5. De praktijk dient van buitenaf herkenbaar te zijn als paramedische praktijk en dient 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. De Zorgverzekeraar benadrukt dat het verlenen van paramedische zorg op
school dient te geschieden met in achtneming van de bepalingen van de leerplichtwet. De
Zorgverzekeraar is niet verantwoordelijk voor eventuele inbreuken op de bepalingen uit de
leerplichtwet.
7. 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 bij de Zorgverzekeraar worden gedeclareerd ten laste van de zorgverzekering
van de verzekerde(n) van de Zorgverzekeraar.
8. Signalering en screening in het kader van het onderwijsproces, vanuit het
onderwijsprogramma, vanwege gemeentelijke taken, komen niet voor vergoeding in
aanmerking, evenmin preventieve paramedische zorg.
9. De patiënt heeft voldoende keuzevrijheid door welke zorgverlener, in dienst bij
zorgaanbieder, hij behandeld wil worden. Er mag geen sprake zijn van
belangenverstrengeling tussen de onderwijsinstelling, personen werkzaam binnen de
onderwijsinstelling en de zorgaanbieder die behandelt binnen de onderwijsinstelling.
10. Voor paramedische zorg op de schoollocaties geldt geen toeslag uitbehandeling noch een
toeslag voor behandeling in een instelling.
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