
Ergotherapie van Woonzorg Flevoland

Soms gaan dagelijkse handelingen niet meer zo makkelijk. Bijvoorbeeld aankleden, eten, boodschappen doen, 
bellen, opstaan, fietsen, autorijden, (huishoudelijk) werk of het uitvoeren van hobby’s. Dat kan komen door 
ziekte, een handicap, verkeerde belasting of slijtage. Een ergotherapeut van Woonzorg Flevoland helpt u en legt 
uit hoe u bepaalde handelingen anders kunt doen en traint u hierin. Tijdens de behandeling stelt u samen met de 
ergotherapeut doelen op die u wilt bereiken.

Voor wie?
Ergotherapie van Woonzorg Flevoland is voor 
volwassenen. Omdat de therapie gaat om 
functioneren in de dagelijkse omgeving, komen 
de ergotherapeuten meestal bij de mensen thuis. 
Onze ergotherapeuten hebben veel ervaring met 
ouderen. Zij zijn ook opgeleid om om te gaan met 
mensen met dementie. 

Mantelzorger
De zorg valt de mantelzorger, zoals de partner, 
kinderen of andere familie, soms zwaar. Tijdens 
het behandeltraject heeft de ergotherapeut 
ook oog voor de mensen om de cliënt heen die 
bijdragen aan de zorg. De ergotherapeut geeft 
adviezen aan de mantelzorger, zodat de zorg 
voor hem/haar ook prettig blijft en goed vol te 
houden is.  

2. Mevrouw Gerards (82) heeft artrose in haar 
linker heup. Hierdoor staat zij moeilijk op van 
het toilet. Haar man helpt haar elke keer 
overeind, wat hem zwaar valt. De ergotherapeut 
leert mevrouw Gerards hoe ze zelf makkelijker 
opstaat. Hiervoor is wel een hogere toiletpot en 
een muursteun nodig. De ergotherapeut 
adviseert mevrouw over waar ze de toiletpot en 
muursteun aanschaft en waar deze het beste 
bevestigd wordt.

Twee voorbeelden uit de praktijk
1. Meneer Jansen (65) heeft een beroerte 
gehad. Hierdoor houdt hij moeilijk het overzicht 
tijdens het uitvoeren van activiteiten. Meneer 
vindt het onder andere erg belangrijk om zelf te 
blijven koken. De ergotherapeut leert hem om 
structuur in het koken aan te brengen. Hierdoor 
houdt meneer het overzicht en is het voor hem 
mogelijk om veilig en met plezier te koken.

Contact
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met onze collega’s via 
secretariaatbehandelteam@woonzorgflevoland.nl of 0320 – 229 105. Zij zijn van 
maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar tussen 10:00 en 16:00 uur. 

Verwijzing en vergoeding
Ergotherapie is in het basispakket van alle 
ziektekostenverzekeringen opgenomen. U heeft 
recht op tien uur ergotherapie per kalenderjaar. 
Sommige verzekeraars vergoeden meer uren 
ergotherapie in de aanvullende verzekering. Dit 
staat in de polis van uw zorgverzekeraar. 
Woonzorg Flevoland heeft met de meeste 
ziektekostenverzekeraars een contract 
afgesloten. U kunt zich op twee manieren 
aanmelden voor behandeling: via een 
verwijzing van uw huisarts of specialist of direct 
contact met ons. De ergotherapeut brengt dan 
uw zorgvraag in kaart.
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