
‘Wat fi jn dat 
ik het weer 

zelf kan!’

Behandeling bestaat 
uit adviezen, praktische 
oplossingen en slimme 

hulpmiddelen.

Wanneer ergotherapie?

Ergotherapie is bedoeld voor 
mensen die door lichamelijke en/
of geestelijke beperkingen niet 
naar tevredenheid in staat zijn om 
dagelijkse activiteiten uit te voeren. 
Hierbij valt te denken aan hulp bij:

• Zitten, (op)staan, (trap)lopen
• Wassen, kleden of toiletgang
• Huishoudelijke taken zoals 
          strijken, poetsen & koken
• Uitvoeren van hobby’s
• Dagindelingen maken
• Werk zoals arbeidsreintegratie,  
 werkplekonderzoek & 
 preventie
• Sociale contacten en 
 activiteiten vinden en 
 onderhouden
• Hulpmiddeladvies zoals 
 loophulpmiddelen,    
 hulpmiddelen in het  
 huishouden & scootmobielen
• WMO advies en begeleiding
• Handfunctie, zoals training,  
 gewrichtsbeschermende 
 adviezen en braces op maat
• Cognitieve functies trainen en 
 compensatie adviezen geven
• Mantelzorgers coachen en 
 begeleiden

Hoe wordt ergotherapie vergoed?

Met een verwijzing van uw huisarts 
of specialist kunt u altijd bij ons 
terecht. Vanuit de basisverzekering 
heeft iedereen recht op vergoeding 
van tien uur ergotherapie per 
kalenderjaar. De kosten van 
ergotherapie vallen onder het 
verplichte eigen risico. Sommige 
verzekeraars vergoeden meer in de 
aanvullende verzekering.
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Loca� es

Ondervindt u of iemand in uw 
omgeving problemen met het 
dagelijks func� oneren?

Loopt u tegen beperkingen aan? 
Dan kunt u terecht bij ons. De 
ergotherapeut adviseert, begeleidt 
en behandelt u in dit soort 
situaties. U kunt bij ons op locatie 
of gewoon bij u thuis door onze 
ergotherapeut behandelt worden.

Wat doet een ergotherapeut?

Een ergotherapeut kijkt samen 
met u en uw mantelzorger 
naar uw mogelijkheden om 
zo zelfstandig mogelijk te 
kunnen blijven functioneren. De 
ergotherapeut brengt samen met 
u uw dagelijkse activiteiten in kaart 
en bepaalt samen met u de doelen 
van de behandeling.

Hoe gaan wij te werk?

Na een telefonische afspraak 
komen wij veelal bij u thuis 
of u komt naar een van onze 
locaties. Tijdens de kennismaking 
onderzoeken wij samen met u de 
activiteiten waarin u problemen 
ervaart en kijken waar u iets aan 
wilt veranderen. Daarbij wordt ook 
zo veel mogelijk uw omgeving 
betrokken (partner, aanwezige 
zorg). Wij stellen samen met u een 
plan op en maken gezamenlijke 
afspraken waaraan we gaan 
werken.

Wat is voor u belangrijk en 
wat wilt u graag (weer) 

kunnen doen?


