Beleid t.a.v “ 1e lijns behandelingen op school Diëtetiek, Ergotherapie, Huidtherapie en
Logopedie”
Ten aanzien van het behandelen op school onderkennen wij in het algemeen twee situaties.
1) Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk.
Het is in principe niet toegestaan paramedische hulp op school te verlenen vanuit een
vrijgevestigde praktijk. Alleen in uitzonderingssituaties wordt door Menzis toestemming verleend
voor het behandelen van kinderen op school. De toestemming wordt verleend als aan de
volgende criteria wordt voldaan:
 vooraf wordt aan de paramedisch adviseur van Menzis een gemotiveerde aanvraag
ingediend, die wordt beoordeeld. Te allen tijde is de leerplichtwet en de wet
onderwijstijd het uitgangspunt, voor het behandelen van een patiënt op school. De
afbakening tussen onderwijsondersteuning en zorg binnen de onderwijsinstelling dient
duidelijk te zijn beschreven;
 de inrichtingseisen zijn van toepassing, zie hiervoor de inrichtingseisen van uw
beroepsgroep;
 de continuïteit van zorgverlening dient in alle voorkomende gevallen gewaarborgd te
zijn, ook als de onderwijssetting is gesloten;
 ouders van de patiënt zijn aanwezig bij minimaal 50% van de gegeven
behandelingen, waarvan in elk geval bij de intake, tussen- en eindevaluatie. Bij de
overige behandelingen waarbij de ouders niet aanwezig zijn, is er ook borging van de
wederzijdse communicatie over de behandeling/ thuiswerkopdrachten/ oefeningen/
zelfmanagement;
 In de aanvraag is aangegeven hoe geborgd is dat de patiënt altijd de keuzevrijheid
heeft door welke zorgverlener hij/ zij behandeld wil worden. Er is geen
belangenverstrengeling tussen de onderwijssetting en de zorgverlener die behandelt
binnen de onderwijssetting.
Aanvragen met de volgende argumentatie worden afgewezen omdat dit algemene redenen zijn,
die niet zijn toegespitst op de individuele situatie van de patiënt:
 behandeling na schooltijd geeft een extra belasting;
 behandelen op school levert tijdswinst op voor de ouders;
 betere aansluiting op pedagogische omgeving;
 hoger rendement van de behandeling.
Voor uw aanvraag kunt u gebruikmaken van het contactformulier;
www.menzis.nl/zorgaanbieders/veelgesteldevragen
Na het kiezen van uw zorgsoort en het doorlopen van de veelgestelde vragen, kunt u uw
aanvraag online indienen via het contactformulier. U dient conform ons beleid per verzekerde een
aanvraag in te dienen. Denkt u aan de toestemmingsverklaring van de verzekerde.
De volgende gegevens dienen in de aanvraag te staan:
 gegevens van de verzekerde (verzekerdennummer en geboortedatum);
 gegevens school (naam, adres, woonplaats en type school);
 diagnose (welke diagnose ligt ten grondslag aan de behandeling en door wie is deze
diagnose gesteld? Op welke diagnosecode en, indien van toepassing, csi wilt u gaan
declareren?);
 behandelplan (op welke beperkingen en op welke wijze worden interventies gepleegd,
SMART geformuleerd?);
 tijdpad (welk tijdpad heeft de behandeling, met een duidelijke ‘kop en staart’?);
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argumentatie behandeling op school (waarom dient de behandeling op school plaats
te vinden? Is er een aanbevelingsbrief van de schooldirecteur en wordt er voldaan
aan de leerplichtwet en de wet onderwijstijd?);
betrokkenheid ouders ( hoe is de betrokkenheid en aanwezigheid van de ouders
geborgd binnen het behandelplan?).

2) Paramedische hulp wordt verleend in een vrijgevestigde praktijk. Deze praktijk is gevestigd op het
schoolterrein, dan wel in het schoolgebouw. De praktijk dient dan te voldoen aan de volgende
criteria:
 de praktijk is algemeen toegankelijk, dus ook voor verzekerden die niet zijn
verbonden aan de school;
 de inrichting van de praktijk voldoet aan de inrichtingseisen (zie hiervoor uw contract)
en heeft een ingang voor de praktijk die vanaf buiten duidelijk zichtbaar is voor de
verzekerde;
 de praktijk is goed bereikbaar betreffende openingstijden, ook tijdens schoolvakanties
en voor en na schooltijd (zie voor het minimaal aantal dagdelen per week uw
contract);
 geborgd is dat de patiënt altijd de keuzevrijheid heeft door welke zorgverlener hij/ zij
behandeld wil worden. Er is geen belangenverstrengeling tussen de onderwijssetting
en de zorgverlener die behandelt binnen de onderwijssetting;
 ouders van de patiënt zijn aanwezig bij minimaal 50% van de gegeven
behandelingen, waarvan in elk geval bij de intake, tussen- en eindevaluatie. Bij de
overige behandelingen waarbij de ouders niet aanwezig zijn, is er ook borging van de
wederzijdse communicatie over de behandeling/ thuiswerkopdrachten/ oefeningen/
zelfmanagement;
Indien wordt gekozen voor een officiële vestiging in een schoolgebouw (hoofdvestiging of
dependance) dan dient per locatie aan te worden gegeven of aan de criteria wordt voldaan.
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