Ergotherapie
stelt u in staat uw dagelijkse activiteiten zoveel mogelijk zelfstandig uit te voeren
Ergotherapie van Zorgboog in Balans is er voor iedereen, die als gevolg van ziekte, ongeval
of ouderdom beperkt wordt in zijn gewone dagelijks functioneren. De ergotherapeut kan u
bijvoorbeeld helpen als u moeite hebt met opstaan, verplaatsen, wassen en aankleden,
eten, of met het uitvoeren van uw werk of hobby.
Ergotherapie richt zich niet op een bepaald ziektebeeld, maar op het probleem dat u ervaart
bij het uitvoeren van uw dagelijkse bezigheden. Dit kan te maken hebben met een
lichamelijk aandoening, maar ook uw omgeving kan een beperkende factor zijn. De
ergotherapeut zet zich ervoor in dat u de activiteiten, die voor u belangrijk zijn, weer zoveel
mogelijk zelfstandig en naar tevredenheid kunt uitvoeren.
Zo werkt een ergotherapeut van Zorgboog in Balans
U kunt met een uitgebreide hulpvraag terecht bij de ergotherapeut, maar ook met een
adviesvraag voor een specifiek probleem. De ergotherapeut komt bij u thuis en bekijkt dan
samen met u welke activiteiten problemen opleveren en waardoor deze veroorzaakt worden.
Vervolgens geeft de ergotherapeut advies of stelt zij een behandelplan op. Uw wensen,
mogelijkheden en leefsituatie worden hierbij als uitgangspunt genomen. Het plan richt zich
op het trainen of aanpassen van uw activiteiten, of op het inzetten van hulpmiddelen of
(woning)aanpassingen. U kunt bij hulpmiddelen denken aan een driewielfiets, aangepast
bestek, een extra beugel aan het bed of een andere inrichting van uw werkplek. De
ergotherapeut begeleidt, u indien nodig, bij het aanvragen van hulpmiddelen en
aanpassingen en geeft u de benodigde instructies.
Het doel is om u zodanig op weg te helpen dat u zoveel mogelijk uw zelfstandigheid kunt
behouden.
Mantelzorger
Ook is het mogelijk dat de ergotherapeut de mantelzorger ondersteunt. We kunnen u als
mantelzorger voorzien van adviezen over de zorg, houding, beschikbare hulpmiddelen en
het veiliger inrichten van de woning met als doel dat iemand zo lang mogelijk in zijn eigen
huis kan blijven wonen.
Samenwerking met andere behandelaars
Een ander voordeel van ergotherapie bij Zorgboog in Balans is dat wij nauw samenwerken
met de andere behandelaars van Zorgboog in Balans: fysiotherapeuten, logopedisten,
psychologen, diëtisten en met de specialist ouderengeneeskunde. Indien nodig stelt de
ergotherapeut met hen een gezamenlijk behandelplan op.

Bij u in de buurt of bij u thuis
De ergotherapeuten van de Zorgboog in Balans zijn werkzaam in diverse gemeentes binnen
de regio Zuidoost Brabant. In overleg met u komt de ergotherapeut bij u thuis of komt u
naar een van onze praktijken. U kunt de adressen vinden op www.zorgbooginbalans.nl of
vraag het onze medewerkers via 0492 – 34 84 44.
Kwaliteit
De ergotherapeuten van Zorgboog in Balans zijn geregistreerd in het kwaliteitsregister en
aangesloten bij de EN, de beroepsvereniging van ergotherapeuten. Ergotherapie van
Zorgboog in Balans is aangesloten bij het Parkinsonnet.
Verwijzing en vergoeding
Of u voor ergotherapie een verwijzing van uw huisarts of specialist nodig heeft is afhankelijk
van uw zorgverzekering , raadpleeg daarvoor uw verzekeringspolis.
Op www.zorgbooginbalans.nl kunt u vinden of ergotherapie is opgenomen in het
basispakket van de zorgverzekering. Daar staan ook onze actuele tarieven.
Meer informatie of een afspraak maken?
Wilt u meer weten over ergotherapie van Zorgboog in Balans? Of wilt u een afspraak
maken? Bel dan 0492 – 34 84 44. Wij helpen u graag verder!
Hoe kunt u ons bereiken?
Telefoon: 0492 – 34 84 44
E-mail: info@zorgbooginbalans.nl
Website: www.zorgbooginbalans.nl.

