
Ergotherapie

Samen weer verder



U leert de dagelijkse activiteiten die 
problemen opleveren en die voor u 
belangrijk zijn, zo praktisch mogelijk aan 
te pakken. Ook als u een hulpmiddel of 
woningaanpassing nodig heeft, kan de 
ergotherapeut u adviseren en begeleiden 
bij de aanvraag. Door deze hulp kunt u de 
dingen die u graag doet, blijven doen.
  
Behandeling
Zodra wij uw verwijzing hebben ontvangen, 
komt de ergotherapeut voor een eerste 
gesprek bij u thuis om uw situatie in 
kaart te brengen. Hierdoor krijgen we 
een duidelijk beeld van uw wensen 
en mogelijkheden. Als helder is welke 
dagelijkse activiteiten problemen geven, 
maakt de ergotherapeut een behandeling 
op maat, zodat u die activiteiten kunt 
oefenen.

Begeleiding
Heeft u bijvoorbeeld een beroerte (CVA) 
gehad en moet u weer leren schrijven? 
Dan geeft de ergotherapeut u daarvoor 
een aantal praktische tips. Dat geldt ook 
voor het opnieuw aanleren van zelfstandig 
douchen, aankleden of (zittend) koken. Ook 
bij het leren omgaan met hulpmiddelen 
zoals een aankleedhulpmiddel, een 
(elektrische) rolstoel of scootmobiel helpt 
de ergotherapeut u. Activiteiten die de 
ergotherapeut met u traint, vinden bij 
voorkeur in uw eigen woonomgeving plaats.

Advies
Is er een hulpmiddel of woningaanpassing 
nodig? Dan kan de ergotherapeut u 
ondersteunen bij het vinden van de juiste 
oplossing. Ook adviseert de ergotherapeut 
mantelzorgers, over hoe ze u zo optimaal 
mogelijk bij allerlei activiteiten kunnen 
helpen.

Verwijzing, kosten en vergoeding
Voor ergotherapie heeft u een verwijzing 
nodig van uw huisarts of medisch specialist. 
Ergotherapie is opgenomen in het 
basispakket van de ziektekostenverzekering. 
Controleer altijd uw polisvoorwaarden of 
neem contact op met uw zorgverzekeraar.

Voor een afspraak neemt u contact op 
met het medisch secretariaat:
Locatie Crabbehoven
Groen van Prinstererweg 38
3317 SP Dordrecht
(078) 652 87 03
ergo@revalidatiezorgdordrecht.nl

Neem bij uw eerste bezoek uw 
verzekeringspas en identiteitsbewijs mee. 
Bel tijdig af als u niet kunt komen. Minimaal 
24 uur voor de afspraak. Bij niet of niet tijdig 
afbellen, zijn we genoodzaakt een deel van 
de behandeling in rekening te brengen.

Kijk voor meer informatie op  
www.revalidatiezorgdordrecht.nl. 

Advies, begeleiding en behandeling op maat
Heeft u een lichamelijke beperking of een chronische ziekte die het u lastig 
maakt om thuis zelfstandig te functioneren? Denk aan dagelijkse activiteiten 
zoals het bereiden van maaltijden, tandenpoetsen, wassen en aankleden. 
Onze ergotherapeuten helpen u zo zelfstandig mogelijk te leven.
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