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Attent Zorg en Behandeling 
Ergotherapie bij u thuis   

Informatie 
Wilt u zorg aanvragen, heeft u vragen over onze zorgverlening, wilt u 

weten of u in aanmerking komt voor een vergoeding van de kosten of 

wilt u weten wat Attent Zorg en Behandeling nog meer voor u kan 

betekenen? Bezoekt u dan onze website 

www.attentzorgenbehandeling.nl of neem contact op met het 

Attentiepunt 0800  28 83 689. 

 

 

Contact 
Regina Pacis    Intermezzo 

Velperweg 158    Harderwijkerweg 1 

6824 MD Arnhem   6952 AA Dieren 

Secretariaat Behandeling   Secretariaat Behandeling 

026 38 48 420    088 99 01 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Huisbezoek 

De ergotherapeut komt graag bij u 

thuis. Dit is tenslotte de plek waar u het 

meeste bent en vermoedelijk ook de 

meeste handelingsadviezen nodig hebt. 

Hierdoor heeft de ergotherapeut ook 

meteen een beter beeld van uw 

omgeving en de ruimtes waarin u 

handelt. Als u er de voorkeur aangeeft 

om de ergotherapeut in Regina Pacis of 

Intermezzo te ontmoeten, kan dat ook.  

 

Samen met u wordt bekeken waar de 

vervolgbehandelingen het beste plaats 

kunnen vinden. 

 

 

Wat is ergotherapie? 
Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse 

handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke 

of psychische beperking hebben opgedaan. Het werkterrein van de 

ergotherapeut is groot en de werkwijze is erop gericht dat mensen zo 

lang mogelijk zelfstandig blijven. 

 

Een ergotherapeut kan u helpen of adviseren als: 

 u steeds meer moeite krijgt met boodschappen doen; 

 u moeite hebt met het koken van de warme maaltijd; 

 wassen en aankleden een hele opgave voor uw is; 

 het tillen van voorwerpen pijnklachten geeft in uw hand; 

 u pijn ervaart tijdens het liggen en/of zitten; 

 u moeite hebt met verplaatsen binnen- en/of buitenshuis; 

 uw partner of ouder steeds meer dingen vergeten; 

 u bij andere activiteiten, dan hierboven staan beschreven, 

moeilijkheden ervaart. 

 

Als u zich in bovenstaande herkent, of u ervaart bij andere activiteiten 

problemen, kan een ergotherapeut u wellicht helpen of adviseren. 

 

Werkwijze 
In het eerste gesprek met de ergotherapeut staat de kennismaking 

centraal en zal er uitgebreid worden ingegaan op uw klachten en uw 

hulpvraag. Om een compleet beeld te krijgen, overlegt de 

ergotherapeut soms ook met de betrokken arts, de fysiotherapeut of 

andere betrokkenen zoals uw partner of mantelzorger(s). 

 

Samen met u, uw partner en/of mantelzorger(s), wordt afgesproken 

aan welke behandeldoelen u de komende tijd gaat werken. 

Vervolgens wordt samen met u gekeken naar een passende 

oplossing voor u. Wellicht is een andere werkwijze, een hulpmiddel of 

het aanpassen van de omgeving een uitkomst voor u. 

 
 
Vergoeding 
Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van de 

zorgverzekering. Per kalenderjaar wordt er tien uur ergotherapie 

vergoed. U dient er echter wel rekening mee te houden dat dit - als 

dit nog niet is besteed aan andere zorgkosten - in eerste instantie 

van uw eigen risico afgaat.  

 

Sommige zorgverzekeraars vergoeden alleen als er een verwijzing 

van de huisarts of de specialist aanwezig is. Om er achter te komen 

of dat ook voor uw zorgverzekeraar geldt, raden wij u aan contact 

met hen op te nemen.  

 

Ook kunt u contact opnemen met ons Secretariaat Behandeling, 

waarvan u de contactgegevens op de achterkant van deze folder 

vindt. 

 

 


