
Ergotherapie
Zelfstandig thuis, 
onderweg, op het werk



Opstaan, aankleden, een espres-
so maken en uw werk of hobby 
weer oppakken. Wat kan dat soms 
tegenvallen! Bijvoorbeeld omdat u 
ouder wordt of na een val of opera-
tie. Gelukkig pakt u met advies van 
onze ergotherapeuten uw dage-
lijkse bezigheden weer zo goed mo-
gelijk op. Dat geeft perspectief bij 
uw herstel of zelfstandig wonen.
 
Onze ergotherapeuten kijken rea-
listisch samen met u naar uw mo-
gelijkheden in het dagelijks leven. 
Uw mogelijkheden en wensen staan 
daarbij centraal. Wij behandelen 
u altijd dichtbij: in een van onze 
praktijkruimtes bij u in de buurt, bij 
u thuis of op onze revalidatie- of 
woonlocaties.  
 
Dit mag u verwachten van 
onze ergotherapeuten
• Maatwerk: de ergotherapeuten 

van Opella bekijken met u waar 

u in het dagelijks leven tegenaan 
loopt. Dat kan voor ieder anders 
zijn. Bijvoorbeeld het verdelen van 
uw energie over de dag door acti-
viteit en rust goed af te wisselen. 

• Praktisch: u krijgt oplossingen 
aangereikt om dagelijkse hande-
lingen die niet meer vanzelf gaan 
weer beter te kunnen uitvoeren.

• Informatief: u krijgt advies over 
(tijdelijke) aanpassingen, hulpmid-
delen of een andere manier van 
handelen thuis of op het werk.

• Vooruitgang: u leert omgaan met 
uw beperkingen en uw mogelijk-
heden maximaal te benutten.

 
Een bezoek aan de ergo-
therapeut is zinvol als u
• Met dagelijks handelingen minder 

afhankelijk wilt zijn van de mensen 
om u heen.

• Ook bij ziekte of herstel zoveel 
mogelijk uw werk en bezigheden 
wilt blijven uitoefenen.



• Behoefte hebt aan advies en tips 
om u beter te redden: thuis, on-
derweg, op het werk of in vrije tijd.

• Wilt weten wat voor u goede 
aanpassingen of hulpmiddelen 
kunnen zijn.

• Ondanks uw aandoening, be-
perking of ongeval absoluut uw 
hobby’s wilt blijven uitoefenen en 
creatieve oplossingen zoekt.

•  Als mantelzorger advies kunt 
gebruiken.

• Twijfelt over uw mogelijkheden 
van zelfstandigheid. De ergothe-
rapeut kan uw uitvoering van da-
gelijkse activiteiten observeren en 
advies geven. Hieruit kan dan een 
behandeling worden voorgesteld.

 

Met ons programma 
Ergotherapie bereikt u
• Meer mogelijkheden en minder 

moeite bij uw dagelijkse bezighe-
den.

• Creatieve oplossingen om thuis, 
onderweg en/of op het werk zo 
goed mogelijk te functioneren met 
uw (tijdelijke) beperking.

• Advies en steun bij het bepalen en 
behalen van uw doelen.

• Advies bij eventuele aanpassingen 
of hulpmiddelen.

• Op uw persoonlijke situatie afge-
stemde behandelingen.

 
Speciale aandacht voor 
Parkinsontherapie
Ergotherapie kan veel betekenen 
voor mensen met Parkinson. Om uw 
kwaliteit van leven te behouden of 
verbeteren. Onze ergotherapeuten 
zijn gespecialiseerd in en aange-
sloten bij ParkinsonNet om u en 
uw eventuele partner in een vroeg 



stadium te helpen omgaan met deze 
ziekte, op basis van de nieuwste 
inzichten. 
 
Behandelcentrum
Ergotherapie is onderdeel van ons 
Behandelcentrum, expert in zorg 
voor ouderen, chronisch zieken en 
revalidanten. Binnen het Behandel-
centrum werken ervaren artsen, psy-
chologen, paramedici, maatschap-
pelijk werkers, verpleegkundigen 
en andere deskundigen. Ouderen 
en chronisch zieken hebben vaak te 
maken met meerdere aandoeningen. 
Daarom hebben alle medewerkers 
van ons Behandelcentrum een mul-
tidisciplinaire kijk op de benodigde 
behandeling en schakelen zij waar 
nodig collega's in.
 
Aanmelding en 
vergoedingen
Verblijft u op een van onze woonlo-
caties of revalidatielocaties? 

Onze specialist ouderengeneeskun-
de zet ergotherapie voor u in als dat 
voor uw behandeling nuttig is. De 
kosten zijn onderdeel van uw DBC 
(bij revalidatie) of uw Wlz-indicatie 
(op de woonlocaties).
 
Woont u zelfstandig?
Tien uur behandeling per jaar via 
Opella Behandelcentrum ergothe-
rapie worden veelal vergoed vanuit 
de basisverzekering. Vrijwel alle 
verzekeraars vergoeden zonder een 
verwijzing van de huisarts. Zorg-
verzekeraar Menzis vraagt wel een 
verwijzing van de huisarts.
 
Bel ons voor een afspraak 
Opella servicepunt
telefoon 0318 752222
servicepunt@opella.nl
www.opella.nl


