Ergotherapie
Omschrijving
Ergotherapie helpt mensen zelfstandiger te worden bij de dagelijkse bezigheden. Een
ergotherapeut adviseert en traint mensen die moeilijkheden hebben met het uitvoeren van
dagelijkse activiteiten. Bijvoorbeeld koken, aankleden en wassen. Maar ergotherapie richt
zich ook op vrije tijd, school en werk en mobiliteit. Ergotherapeuten richten zich ook op het
helpen van kinderen. Bijvoorbeeld kinderen die problemen hebben met het uitvoeren van
dagelijkse activiteiten op school, thuis en buiten huis.
De ergotherapeut bespreekt met u bij welke handelingen hulp nodig is. Ergotherapie is zorg
op maat: de ergotherapeut past de zorg aan op uw persoonlijke wensen.
De ergotherapeut:
-

bekijkt eerst hoe u iets doet. En wat de beperkingen precies zijn.
komt bij u thuis, op de school van uw kind of op het werk.
overlegt misschien ook met de arts, fysiotherapeut, mantelzorgers, leerkrachten of
derden
bedenkt oplossingen. En geeft u training en advies.
geeft advies over hulpmiddelen of aanpassingen in de woning, op school of op het
werk

Voor wie is het bedoeld?
Voor iedereen die dagelijkse handelingen niet meer kan doen door lichamelijke, zintuiglijke of
psychische problemen.

Indicatie nodig?
Voor behandeling van een ergotherapeut kan een verwijzing van een huisarts of specialist
nodig zijn.

Eigen bijdrage?
In de basisverzekering is maximaal 10 uur ergotherapie per kalenderjaar opgenomen. Voor
alle verzekerden is dit hetzelfde. Het is mogelijk dat u een aanvullende verzekering heeft, die
meer vergoedt. Hiervoor kunt u uw polis nakijken.

Aanvraagprocedure
Door een wetswijziging kunt u vanaf 2012 zonder verwijzing van een arts bij de
ergotherapeut terecht. Deze mogelijkheid heet DTE: Directe Toegankelijkheid Ergotherapie.
Het is afhankelijk van uw zorgverzekeraar of u van DTE gebruik kunt maken. Sommige
zorgverzekeraars stellen een verwijzing nog steeds verplicht. U kunt bij uw zorgverzekeraar
navragen of u zonder verwijzing een afspraak met ons kunt maken.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:
.
Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op werkdagen tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. In de middag werken wij op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. In de middag werken wij op
afspraak.
De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.ettenleurdoethetgewoon.nl/wijkteam voor meer informatie over het wijkteam en het
spreekuur in de wijk
www.regelhulp.nl folder ja
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

leveranciers
Avoord Zorg en Wonen
Adres:
San Francescolaan1
4876 CV Etten-Leur
Telefoon:
0800-2200220
Email:
info@avoord.nl
Website:
www.avoord.nl
Folder beschikbaar:
Ja

Froeling & Partners
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

De Welborg 2
4881 CZ Zundert
076-5975040
info@froelingenpartners.nl
www.froelingenpartners.nl
ja
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E. van Donselaar
Locaties:

Paramedischcentrum Etten-Leur
Liesbosweg 40
4872 NE Etten-Leur
Fysiotherapie de Weerijs
Koutershof 2
4891 CV Rijsbergen
Paramedischcentrum Torenveld
Witte Arend 2 A
4761 JA Zevenbergen

Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

Gezondheidscentrum Rucphen
Kozijnenhoek 80
4715 RG Rucphen
06-14453725
info@ergotherapie-vandonselaar.nl
www.ergotherapie-vandonselaar.nl
ja

Ergotherapie Breda
Werkzaam in de regio Breda, Etten-Leur, Zundert
Locaties:
Paramedisch Centrum Heusdenhout
Wilderen2
4817 VG Breda
www.pmc-heusdenhout.nl
Bredero Gezondheidscentrum
Graaf Hendrik III plein 132
4819 CL Breda
www.brederobreda.nl
PMC In-Motion
Liesbospark 19
4813 HV Breda
www.in-motionbreda.nl

Telefoon:
Email:
Website:
Folder beschikbaar:

Top Fysiotherapie Delta
Zomergemstraat 2a
4826 CW Breda
www.topfysiotherapie.nl
076-5430266
info@ergotherapiebreda.nl
www.ergotherapiebreda.nl
ja
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Axis Etten-Leur
Adres:
Telefoon:
Email:
Website:

Nassaulaan 2
4872 CW Etten-Leur
076-5041300
receptie@axissports.nl
www.axisfysiotherapie.nl

Ergotherapie Surplus Zorg
Adres:
Kasteelweg 1
4761 BN Zevenbergen
Telefoon:
0168-331826
Email:
klantenservice@surplusgroep.nl
Website:
www.surpluszorg.nl
Revant Breda(revalidatiecentrum)
Adres:
Brabantlaan 1
4817 JW Breda
Telefoon:
076-5797900
Email:
infopunt@revant.nl
Website:
www.revant.nl
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