Ergotherapie
Specialistische behandeling
door een ergotherapeut

Ervaart u problemen bij alledaagse handelingen, zoals wassen, aankleden,
koken, eten of boodschappen doen? Onze ergotherapeuten zoeken samen
met u naar een oplossing, zodat u de alledaagse handelingen die u belangrijk
vindt (weer) zo zelfstandig en veilig mogelijk kunt uitvoeren. Onze ergotherapeuten richten zich niet op de beperking, maar op de praktische gevolgen
die de beperking met zich meebrengt bij de dagelijkse handelingen.
Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut komt meestal bij u thuis
en biedt behandeling, begeleiding en
advies. Tijdens het eerste bezoek vertelt
u welke problemen u ervaart. Samen met
de ergotherapeut maakt u een plan waarin
staat wat u graag wilt bereiken. De ergotherapeut kan u en/of uw mantelzorger ook
adviseren, bijvoorbeeld over hulpmiddelen
als een bedbeugel, trippelstoel, aangepast
bestek, kousenaantrekker of scootmobiel.
Verder kan de ergotherapeut advies geven
over het aanpassen of praktischer inrichten
van uw huis. Als de ergotherapeut u een
hulpmiddel of aanpassing adviseert, krijgt
u hulp bij het aanschaffen of aanvragen
hiervan. Sommige hulpmiddelen worden
door uw gemeente of zorgverzekeraar
vergoed.
Onze ergotherapeuten hebben kennis van
verschillende ziektebeelden en ervaring
met coaching, valpreventie en complexe
vraagstukken. Daarnaast zijn de therapeuten onder andere geschoold in EDOMAH
(ergotherapie bij dementerende ouderen
en hun mantelzorger aan huis) en de behandeling van mensen met het syndroom
van Korsakov.

Wat kunt u verwachten?
• U gaat vooruit in zelfstandigheid bij de
dagelijkse bezigheden;

• U heeft minder behoefte aan hulp;
• U ervaart een grotere kwaliteit van leven;
• U heeft meer plezier in activiteiten.
Kosten en verwijzing
Ergotherapie zit in de basisverzekering.
Jaarlijks heeft u recht op tien uur ergotherapie vanuit het basispakket. Heeft u uw
eigen risico nog niet verbruikt? Dan kan het
zijn dat u de kosten van de behandeling
(deels) zelf moet betalen. Een verwijsbrief
van uw huisarts of specialist is alleen nodig
als uw zorgverzekeraar daar om vraagt.

Contactgegevens
Ergotherapie Lelie zorggroep
T 0900 22 44 777 (lokaal tarief)
E 1elijnergotherapie@leliezorggroep.nl
W leliezorggroep010.nl/ergotherapie
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