
“Ik heb moeite 
met het opstaan 

van het toilet”

“Ik kan steeds 
moeilijker de trap

op en af”

”Ik word zelf ook 
ouder. Hoe kan ik 

het beste voor mijn 
partner blijven 

zorgen?”

”Ik wil graag 
zelf mijn boodschappen 

doen, maar ik kan niet ver 
lopen. Is een scootmobiel

iets voor mij?”

ergotherapie

“Ik kan mijn 
huishouden niet 
meer zelfstandig 

doen”

“Ik wil graag 
mijn hobby’s 

blijven 
uitoefenen”



Ergotherapie van Proteion Thuis
Ergotherapie van Proteion Thuis vindt 
plaats vanuit het Behandelcentrum. 
De ergotherapeuten werken samen 
met andere disciplines: fysiotherapie, 
diëtetiek, logopedie, maatschappelijk 
werk, praktijkverpleegkunde, psychologie 
en ouderengeneeskunde. Wij zijn 
gespecialiseerd in het aanbieden van 
behandelprogramma’s voor ouderen en 
chronisch zieken, zowel in de zorgcentra als 
voor mensen thuis. De samenwerking tussen 
de verschillende disciplines maakt een 
optimale aanpak op maat mogelijk.

Voor meer informatie en de 
behandellocaties kunt u contact opnemen 
met de ergotherapeut van Proteion Thuis:
Proteion Thuis Behandelcentrum
Afdeling ergotherapie 
Postbus 4080
6080 AB Haelen

T (0475) 587 483
E ergotherapie@proteion.nl
www.proteion.nl
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Als het thuis niet meer gaat
zoals u zou willen...
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Onderzoeken
Samen met u inventariseert de ergo-
therapeut de problemen die u onder-
vindt: wat is de oorzaak en wat kunnen 
de mogelijke oplossingen zijn.

Oefenen
U oefent met de ergotherapeut de 
activiteiten waar u moeite mee heeft, 
zodat u weer tevreden bent over de 
manier waarop u deze activiteiten uit-
voert, al dan niet met hulp(middelen).

Wat doet de 
ergotherapeut

Adviseren
De ergotherapeut geeft u advies bij het 
kiezen van hulpmiddelen en aanpas-
singen. De ergotherapeut adviseert en 
helpt u bij het aanvragen van hulpmid-
delen en aanpassingen bij verschil-
lende instanties.

Instrueren
De ergotherapeut leert zo nodig de 
mensen in uw omgeving hoe om te 
gaan met hulpmiddelen en geeft u 
praktische aanwijzingen. Hierdoor kan 
de hulp die u nodig heeft gemakkelij-
ker gegeven worden.
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Ergotherapie is bedoeld voor 

iedereen die in zijn dagelijkse 

bezigheden wordt belemmerd 

door ziekte, handicap of een 

beperking. 

Denk hierbij aan winkelen, aankleden, 
koken, een boterham smeren, 
douchen, schrijven, traplopen, 
wandelen of het uitvoeren van hobby’s. 

Er wordt heel persoonsgericht 
gewerkt: advies, training en 
behandeling is maatwerk.

Ook advisering aan de mantelzorg 
(partner, familie) en gespecialiseerde 
(thuis)zorg behoort tot de mogelijk-
heden.

Voor wie
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De ergotherapeut neemt binnen vijf 
werkdagen telefonisch contact met 
u op. Vervolgens wordt met u een  
afspraak ingepland.  

Aanvragen 
ergotherapie

Kosten 
Raadpleeg voor informatie over 
vergoeding van de behandeling de 
polisvoorwaarden van uw ziektekos-
tenverzekering.

Waar 
Over het algemeen krijgt u thuis 
bezoek van de ergotherapeut. 
U kunt ook uitgenodigd worden om 
naar de oefenruimte van de afdeling  
ergotherapie van Proteion Thuis te 
komen.

Ergotherapie wordt aangevraagd door middel 

van een schriftelijke verwijzing van de 

huisarts, verpleeghuisarts of specialist.


