Ergotherapie
Maakt het u thuis makkelijker

Samen voelt beter

Ergotherapie
Door ziekte, over- of onderbelasting, een ongeluk of ouderdom
kunnen alledaagse handelingen een probleem worden. Met een
aantal slimme en vaak heel simpele aanpassingen kunnen we u
helpen om toch zelfstandig te blijven leven. Onze ergotherapeuten
komen graag bij u thuis langs om samen met u oplossingen te
vinden. Zo kunnen we het voor u thuis gemakkelijker maken en
kunt u uw vertrouwde leven zoveel mogelijk blijven voortzetten.

Wat is ergotherapie?
Ergotherapie is hulp gericht op
zelfstandigheid en het veilig uit
kunnen voeren van dagelijkse
handelingen. Onze ergotherapeut
laat u zien hoe u het beste om kunt
gaan met de belemmeringen bij
uw dagelijkse handelingen. Op
basis daarvan volgt een passend
advies. Zo kan de ergotherapeut u
bijvoorbeeld helpen bij aankleden,
eten en drinken, hobby’s, vervoer,
het draaiend houden van uw
huishouden of zorg voor uzelf.
Deze hulp kan bestaan uit adviezen
voor u en uw naasten. Maar ook
met het regelen van hulpmiddelen

of aanpassingen in huis helpt onze
ergotherapeut u graag. Zo kunt u
zo goed mogelijk uw leven blijven
invullen zoals u dat gewend bent.
Samen met de mensen die u
dierbaar zijn.

Vergoeding
Voor ergotherapie hebt u een
verwijzing van uw huisarts of
specialist nodig. Uw zorg
verzekeraar kan u informeren
over de vergoeding die u krijgt
voor ergotherapie. Ook onze
medewerkers kunnen u meer
vertellen over de kosten die in
uw situatie van toepassing zijn.

Meer weten?
De ergotherapeuten van WVO Zorg zijn werkzaam op heel Walcheren.
Zij geven adviezen aan volwassenen en zijn gespecialiseerd in het
begeleiden van ouderen. Hebt u vragen over de mogelijkheden van
ergotherapie? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan gerust contact
met ons op via telefoonnummer (0118) 448 678. Of stuur een e-mail
naar zip@wvozorg.nl. Wij helpen u graag.
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