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Ergotherapiemaatschap
KINDERERGO DOETINCHEM en
ERGOTHERAPIEPRAKTIJK TEN BOOM
hebben besloten om samen een
maatschap aan te gaan waarbij de
bedrijfsvoering van een ieders
praktijk gelijk blijft. De maatschap
heet Ergotherapiecentrum
Doetinchem e.o.

Beide praktijken blijven onder hun
eigen naam werkzaam, alleen
overkoepelende activiteiten zullen
onder de maatschapnaam naar buiten
worden gebracht.
Bij deze onze eerste gezamenlijke
nieuwsbrief.

Ergotherapie op nieuwe locatie: Eerstelijns
Medisch Centrum – EMC de Raad
Vorig jaar werden de eerste plannen
gesmeed om deel te gaan nemen aan
een 1STE lijns medisch centrum in
Doetinchem. Op 1 oktober 2011 zijn
we naar deze locatie verhuisd. Als u
voor het gebouw staat dan bevindt
onze ruimte zich op de 2de verdieping,
de 3 ramen rechts boven. We zijn
helemaal trots op onze ruimte!
Zowel kinderen als volwassenen
kunnen op onze afdeling terecht voor

fysio-, logopedie en ergotherapie.
Voor
de officiële opening zijn de
Tekst
voorbereidingen in volle gang. U wordt
hier zeker over geïnformeerd.
Onze praktijken blijven op dezelfde wijze
bereikbaar als voorheen. Alleen is het
adres gewijzigd. Voor
Ergotherapiepraktijk ten Boom blijft de
locatie Slotlaan 82 als dependance
fungeren.

Ergotherapie blijft
in de
basisverzekering!
Zonder verwijsbrief
van de huisarts
naar de
ergotherapeut

Directe Toegankelijkheid Ergotherapie
Zonder verwijsbrief van de
huisarts naar de
ergotherapeut!
Dit geldt voor alle verzekeraars,
alleen CZ wil dat de
huisarts/specialist alsnog een
verwijzing voor 1ste lijn
ergotherapie voorschrijft. De
vereniging voor ergotherapie is in
onderhandeling met CZ om hierin
hun polisvoorwaarden bij te
stellen.
De ergotherapie 1ste lijn wordt
vergoed vanuit de
basisverzekering voor 10 uren per
kalenderjaar, dit is inclusief de
aanhuis toeslag.
Hoe gaat het in zijn werk:
De cliënt belt de ergotherapeut.
De ergotherapeut maakt een
afspraak voor de screening en
stuurt een verslag.

Specialisatie Sensorische
Informatieverwerking

Vervolgens kan de behandeling
starten.
1ste lijn ergotherapie kan voor
jong en oud ingezet worden
wanneer er problemen zijn op het
gebied van uitvoering van
handelingen van alle dagelijkse
activiteiten in de thuissituatie, in
het werkveld en in de vrije tijdsactiviteiten. Voor de
ergotherapeut maakt het niet uit
om welke reden (motorisch,
sensorisch, cognitief, intra en/of
interpersoonlijk) de handeling niet
meer kan worden uitgevoerd.
Belangrijk is dat de cliënt en/of
zijn omgeving dit als
problematisch ervaart en hier
verandering/ verbetering in wil.
De ergotherapeut komt samen
met de cliënt en/of zijn omgeving
tot oplossingen die tot
tevredenheid bij de cliënt en/of
omgeving leiden.

Marcha Luijmes heeft afgelopen jaar de cursus
Sensorische Informatieverwerking van de
opleiding “Anders Kijken naar Kinderen” gevolgd.
Dit ter aanvulling op de cursus Sensomotorische
Integratie.
Wat zijn SI problemen?
Bij sommige kinderen verloopt de verwerking van
informatie die vanuit de zintuigen binnen komt niet
zo vanzelfsprekend en soepel als het eigenlijk zou
moeten. Zij nemen informatie rommelig waar,
ervaren prikkels sterker of juist minder sterk dan
hun leeftijdsgenootjes. Binnenkomende informatie
wordt niet goed aan elkaar gekoppeld waardoor
adequaat reageren moeizaam is.
Sensorische Informatieverwerkingsproblemen
komen in allerlei gradaties voor en zijn per kind
verschillend. Ook kunnen deze problemen
voorkomen naast andere stoornissen zoals ADHD,
autisme of spraak/taal problemen. Het
onvermogen van kinderen om soepel te kunnen
reageren op prikkels door problemen in de
Sensorische Informatieverwerking is niet door niet
willen, maar door niet kunnen!
Als ergotherapeut onderzoek je waar het probleem
ligt en welke zintuiglijke informatie gestimuleerd of
beperkt moet worden. Samen met ouders, kind en
eventueel leerkracht wordt er een zintuiglijk
activiteiten programma opgesteld om verandering
in de beleving en gedrag van het kind te
bevorderen.
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Ergotherapie ten Boom
Hoofdlocatie: Raadhuisstr 22
Dependance: Slotlaan 82
Bereikbaar:
+31 610 279 183
info@ergotherapieptb.nl
www.ergotherapieptb.nl

Nieuwe medewerkster Annik Kropman
Annik Kropman werkt op maandag en
dinsdag voor de Ergotherapiepraktijk
ten Boom.
Annik werkt bij verschillende
ergotherapiepraktijken in den Landen,
in de 1ste lijn. Zij werkt o.a. in Velp en
Amstelveen.
Wij zijn dan ook heel blij dat Annik ons
team komt versterken.

Kinderergo Doetinchem e.o.
Raadhuisstraat 22
7001 EW Doetinchem
Bereikbaar:

Nieuwsbrief
De nieuwsbrief zal in eerste instantie 2
keer per jaar uitkomen.
De nieuwsbrief kunt u downloaden via
de website van beide praktijken.

+31 6 3800 86 29
kinderergodoetinchem@tele2.nl
www.kinderergodoetinchem.nl

TIP: leg de nieuwsbrief in uw
wachtkamer zodat uw cliënten van de
laatste ontwikkelingen op de hoogte
blijven.

Ergotherapiecentrum Doetinchem e.o.
Bijschrift bij foto of afbeelding

Raadhuisstraat 22
7001 EW
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Naam:……………………………………………………………………….

Geslacht: M / V

Adres:……………………………………………………………………….

Postcode:…………………………….

Datum: …………………………………………………………………….

Woonplaats:………………………..

Neem contact met mij op via,
Telefoonnummer:……………-…………………………………….
E-mailadres:……………………………………@……………………
Ik wil graag informatie over:
0 ergotherapie en volwassenen - Ergotherapie ten Boom
0 ergotherapie en kinderen - Kinderergo Doetinchem
0 extra aantal nieuwsbrieven ontvangen: ………. stuks

