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U wilt graag zo zelfstandig mogelijk blijven. Maar door een 
ziekte of beperking gaan dagelijkse bezigheden moeilijker 
dan voorheen. Zoals een kopje koffie inschenken, de was 
vouwen of in de tuin werken. Ergotherapie helpt om dingen 
te blijven doen die voor u belangrijk zijn. U leert van de 
ergotherapeut hoe u activiteiten op een prettige en veilige 
manier uitvoert.    

Waarbij helpt ergotherapie?
Veel dagelijkse handelingen verrichten we zonder erbij na te 
denken hóe we dat doen. Door een ziekte of beperking 
– zoals parkinson, dementie, COPD of chronische pijn- 
klachten – is dat vaak niet meer zo vanzelfsprekend. De 
ergotherapeut geeft u tips en adviezen om activiteiten op een 
goede manier uit te voeren. Soms is het zinvol om te kijken 
of het ook op een andere manier kan. Uitgangspunt is dat u 
kunt doen wat u belangrijk vindt, op uw eigen manier en zo 
zelfstandig mogelijk.

Samen oplossingen zoeken
U kunt met uiteenlopende vragen bij de ergotherapeut 
terecht. Bijvoorbeeld:
– Ik ben gevallen in huis. Hoe kan ik dit een volgende keer 

voorkomen?
– Hoe kan ik zorgen dat ik thuis kan blijven wonen nu ik ouder 

word en de trap niet meer zo makkelijk op kom?
– Mijn moeder is af en toe in de war. Hoe kan ik haar hiermee 

helpen?
– Ik ben vaak zo moe aan het einde van de dag. Hoe kan ik dit 

veranderen?
– Ik kan niet meer zo lang aan het aanrecht staan. Hoe kan ik 

toch zelf blijven koken?
– Ik voel me onzeker tijdens het rijden in de scootmobiel. Kan ik 

hiervoor rijles krijgen?
Samen met u zoekt de ergotherapeut naar oplossingen die 
passen bij uw situatie. 

Zelfstandiger met 
ergotherapie thuis



MeVroUW VAn Loon (74):
‘na mijn herseninfarct was ik weer verrassend snel op de been. 
en al wist ik dat ik nog een weg te gaan had, stiekem hoopte ik 
dat alles ook gauw weer zoals vroeger zou zijn. Dat viel tegen. 
Ja, ik kon weer in mijn eigen huisje wonen, maar wat ging het 
allemaal traag en moeizaam! vooral het koken ’s avonds viel me 
zwaar. Had ik me door alle dagelijkse klusjes heen geworsteld, 
stond er nóg zo’n project op het programma. vaak at ik maar 
gewoon wat yoghurt met muesli, of ik bestelde een kant-en-
klaarmaaltijd.

Door ergotherapie leerde ik om mijn energie beter te verdelen. 
Waarom tot de avond wachten met koken? veel voorbereidingen 
kun je overdag al doen. De ergotherapeut raadde me aan om in 
etappes te werken: ’s ochtends alvast even de boontjes afhalen, 
’s middags de aardappels schillen. en niet staand aan het 
aanrecht, maar zittend aan tafel. Met een aangepast mes, zodat 
het wat soepeler gaat. Het vergt enige planning, maar ik begin 
me langzaam weer een beetje mezelf te voelen!’

‘iK leerde 
mijn 

energie te 
verdelen’

Ondersteuning voor mantelzorgers
Zorgt u voor iemand, bijvoorbeeld voor uw partner, vader 
of moeder? Ook u kunt veel baat hebben bij ergotherapie. 
De ergotherapeut geeft u praktische tips, informatie en 
instructie. Onze ergotherapeuten zijn ook gespecialiseerd 
in het zogeheten eDoMAH-programma. Dit programma 
biedt ondersteuning aan mensen met dementie én hun 
mantelzorgers.
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Wat kan de ergotherapeut voor u doen?
De ergotherapeut bespreekt met u welke problemen u 
ervaart in het dagelijks leven. Welke activiteiten wilt u weer 
zelfstandig, met minder hulp of met minder klachten doen? 
Vervolgens maakt u samen een plan van aanpak. Via training 
en adviezen begeleidt de ergotherapeut u om uw doelen 
te bereiken. Heeft u een hulpmiddel nodig? Dan helpt de 
ergotherapeut u bij de aanvraag en het gebruik daarvan. 

 
FrAnk (63): 
‘ik ging er altijd graag op uit: fietsen, wandelen, hardlopen. Maar 
doordat ik parkinson heb, ben ik vaak vermoeid en stijf. ik moet 
nadenken bij elke beweging. De verleiding is groot dan maar 
binnen te blijven. Maar dan mis ik een heleboel contact: met 
buren, de caissière in de supermarkt, familie. De ergotherapeut 
raadde me een scootmobiel aan. eerst moest ik er niet aan 
denken. Zo’n jonge man op een scootmobiel?  

Samen hebben we de aanvraag gedaan bij de gemeente. 
Daarna kreeg ik ‘rijles’ van de ergotherapeut. op een rustige 
locatie oefenden we met achteruitrijden, een rotonde nemen en 
manoeuvreren in een kleine ruimte. ook leerde ik hoe ik veilig de 
berging in- en uitrijd. nu kom ik weer onder de mensen, en dat 
doet me goed. Uiteindelijk ben ik toch liever die ‘jonge kerel op 
de scootmobiel’ dan ‘die man achter de geraniums’.’

uitgangspunt is dat u Kunt doen wat u 
belangrijK vindt, Zo Zelfstandig mogelijK.

jonge 
Kerel op 

scoot-
mobiel
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contact

Kosten

U kunt de ergotherapeut bereiken via het algemene 
telefoonnummer van Sensire: 0900 88 56. Ook kunt u 
een e-mail sturen: ergotherapiethuis@sensire.nl. De 
ergotherapeut neemt dan contact met u op. Een verwijsbrief 
van de huisarts of specialist is bij de meeste zorgverzekeraars 
niet nodig. 

Ergotherapie wordt vergoed vanuit het basispakket van 
uw zorgverzekering. Mogelijk beïnvloedt dit uw eigen 
risico. Het aantal uren dat vergoed wordt, hangt af van uw 
zorgverzekering. Dit leest u in de polisvoorwaarden.  

Sensire is met zo’n 6.000 klanten de grootste zorgorganisatie 
van de Achterhoek en de Liemers. Al onze ondersteuning is 
erop gericht dat u gewoon uw eigen leven kunt leiden. Dag en 
nacht, thuis of in een van onze woonzorglocaties. U kunt bij ons 
ook terecht voor gespecialiseerde, complexe zorg thuis. Wij 
verdiepen ons in uw situatie en sluiten aan bij uw voorkeuren, 
gewoontes en agenda. Daarbij combineren we deskundige, 
eigentijdse zorg met prettige communicatie en persoonlijke 
aandacht.

over 
sensire

mailto:ergotherapiethuis@sensire.nl


Sensire biedt ondersteuning met de volgende diensten:
–   Wijkzorg
–   Wonen met zorg
–   Zorg op afstand
–   Maatschappelijk werk

Gespecialiseerde ondersteuning:
–   bij hartfalen
–    bij revalidatie
–    bij astma en COPD
–   bij wond, decubitus en stoma
–   bij oncologie
–    in de palliatieve zorg
–   bij diabetes
–   met logopedie
–   bij parkinson
–   met fysiotherapie
–   na beroerte
–    bij dieet en voeding
–   bij antroposofische levenswijze
–   met ergotherapie
–   met verpleegkundig technische handelingen
–    bij dementie

sensire
www.sensire.nl

info@sensire.nl

24 uur per dag:

0900 88 56 

Bij Sensire kunt u dag én nacht terecht voor een compleet  
pakket aan diensten op het gebied van gezondheid, zorg en  
welzijn. Persoonlijk, op maat en dicht bij u in de buurt. U kunt  
bij Sensire terecht voor advies, ondersteuning en zorg van 
deskundige medewerkers.
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