VOORBEELD
Stijn zit op een gewone basisschool in groep
3. Hij heeft een lichte verlamming aan één
lichaamszijde en daardoor moeite met de
fijne motoriek. Het schrijven gaat moeilijk en
ondanks dat hij goed oefent op school blijft
zijn handschrift slecht leesbaar. De leerkracht
adviseert om via de huisarts ergotherapie in
te schakelen.

Doetinchem

Bij de ergotherapie blijkt dat Stijn tevens
moeilijkheden heeft met andere alledaagse
handelingen zoals veters strikken, knoopjes
dichtmaken, knippen en brood smeren.
Stijn krijgt nu één keer per week een half uur
ergotherapie waar hij de fijne motoriek
oefent, zodat het schrijven verbetert en hij
zichzelf kan redden met de dagelijkse
handelingen. Om dit te kunnen bereiken leert
de ergotherapeut ook de ouders van Stijn hoe
ze dit samen met hem kunnen oefenen. Op
school worden afspraken gemaakt over de
manier van schrijven en een tafel met schuin
blad geadviseerd.
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WAT IS KINDERERGOTHERAPIE?

WAT DOET EEN KINDERERGOTHERAPEUT?

VERWIJZING EN VERGOEDING

Kinderen kunnen door allerlei oorzaken
problemen ondervinden in de
zelfredzaamheid, het spel of schoolse
activiteiten. Ergotherapie helpt kinderen zo
zelfstandig mogelijk te functioneren in de
thuissituatie en op school. Activiteiten die
problemen opleveren en voor het kind en
ouders belangrijk zijn, zullen door de
ergotherapeut op een zo praktisch mogelijke
manier worden aangepakt.

De kinderergotherapeut oefent dagelijkse
activiteiten, bijvoorbeeld:

Sinds januari 2012 is ergotherapie bij de
meeste verzekeraars direct toegankelijk en
heeft u geen verwijzing meer nodig.
Natuurlijk kunt u ook op verwijzing van
huisarts of specialist bij ons terecht.

Een ergotherapiebehandeling kan bestaan uit
het trainen en begeleiden van dagelijkse
activiteiten en uit het adviseren van ouders
en leerkrachten over adequate begeleiding
van het kind. Ook wordt bekeken of er
aanpassingen nodig zijn.

• wassen, aan- en uitkleden
• knoopjes dichtmaken, veters strikken
• eten en drinken
• spelen, knutselen
• tekenen, schrijven
• verplaatsen binnen- en buitenshuis
Tijdens deze activiteiten worden
vaardigheden gestimuleerd zoals:

Vanuit de basisverzekering wordt per jaar 10
uur ergotherapie vergoed. Sommige
verzekeraars vergoeden extra uren
ergotherapie vanuit een aanvullend pakket.
Dit kunt u terugvinden in uw polis.
KINDERERGO DOETINCHEM

• fijne motoriek, coördinatie
• sensoriek, bijv. tast en evenwicht
• juiste houding
• aandacht en concentratie
• planning, overzicht
• ruimtelijk inzicht etc.

Kinderergo Doetinchem is een vrijgevestigde
praktijk voor ergotherapie. De ergotherapeut
staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister
voor Paramedici. Zij werkt samen met andere
disciplines zoals de kinderfysiotherapeut en
logopedist.

Tevens geeft de ergotherapeut adviezen over
hulpmiddelen en voorzieningen zoals
woonvoorzieningen, rolstoelen, fietsen,
schoolmeubilair, laptop gebruik, aangepast
bestek etc.

De behandelingen kunnen in de praktijk, thuis
of op school plaatsvinden.

WIE KOMT ER IN AANMERKING VOOR
KINDERERGOTHERAPIE?
Kinderergotherapie is bedoeld voor kinderen
van 0-18 jaar die dagelijkse handelingen niet
naar wens kunnen uitvoeren. Dit kan
veroorzaakt zijn door een onvolledige of
vertraagde ontwikkeling of door een ziekte,
trauma of aangeboren aandoening. U kunt
bijvoorbeeld denken aan CP, Spina Bifida,
ADHD, autisme etc.

