
Wordt ergotherapie vergoed?
Ergotherapie wordt vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. 
Standaard krijgt u tien uur ergotherapie per kalenderjaar*. Soms heeft u recht 
op meer uren, bijvoorbeeld door een aanvullende verzekering. Neem daarover 
contact op met uw zorgverzekeraar.*  

Contact
De ergotherapeuten van Careyn in de provincie Zuid-Holland zijn vanuit 
verschillende locaties werkzaam. U vindt locaties in:
• Voorne-Putten: Hellevoetsluis, Brielle, Spijkenisse, Zuidland
• Goeree-Overflakkee: Stellendam
• Westland: Naaldwijk, Wateringen
• Maassluis
• Rozenburg
Uiteraard kunnen ook inwoners van omliggende plaatsen bij ons terecht.
Voor meer informatie voor een ergotherapeut bij u in de buurt kunt u contact 
opnemen met onze klantenservice: 088 123 9988.
U kunt alle informatie ook vinden op onze website  
www.careyn.nl/ergotherapie.

Onze ergotherapeuten staan geregistreerd in het  
kwaliteitsregister Paramedici en zijn aangesloten  
bij diverse netwerken.

*  Let op uw eigen risico; raadpleeg voor actuele informatie uw zorgverzekeraar. 
De ergotherapeuten van Careyn Ergotherapie zijn bij alle grote zorgver
zekeraars ingeschreven als dependance van Careyn de Plantage in Brielle.

Meer weten?
Voor meer informatie, bel met Careyn 
klantenservice, tel: 088 123 9988

Kijk ook op www.careyn.nl/ergotherapie

Ergotherapie
regio Zuid-Holland

 Zó lukt  
het weer!



Voor wie is ergotherapie?

Koken, werken, aankleden of boodschappen 
doen. We doen het allemaal en we hoeven er 
nauwelijks bij na te denken. Maar soms gaat 
het niet meer vanzelf, bijvoorbeeld als u ziek 
bent, een beperking heeft of omdat u een dagje 
ouder wordt. Het lukt dan niet meer om de 
dagelijkse werkzaamheden zelfstandig en veilig 
uit te voeren.
Voor die mensen is er ergotherapie. 

Voorbeelden uit de praktijk

De ergotherapeut..

• traint mensen met (beginnende) 

dementie; zo blijven zij zo lang 

mogelijk zelfstandig;

• begeleidt mantelzorgers; zo kunnen 

zij beter omgaan met de beperking 

van de persoon die ze verzorgen;

• geeft advies over hulpmiddelen 

en helpt u bij de aanvraag; denk 

hierbij aan een scootmobiel (ook 

trainingen), aangepaste stoel of 

woningaanpassingen;

• begeleidt mensen met chronische 

pijn en vermoeidheid bij het 

verkrijgen van balans in de 

belastbaarheid en opbouwen van 

energie;

• geeft advies bij valrisico;

• helpt u bij een verminderde 

handfunctie, bijvoorbeeld door het 

trainen van de hand, de inzet van 

hulpmiddelen of het eenhandig leren 

functioneren;

• geeft advies op het gebied van  

lig- en zithouding.

Hoe komt u bij een ergotherapeut?
Ergotherapie is direct toegankelijk. U kunt dus rechtstreeks bij ons terecht.  
De ergotherapeut zal samen met u bespreken of een aanvullende verwijzing via 
de huisarts of specialist noodzakelijk is. 
Afspraken kunnen zowel bij u thuis als op de praktijk plaatsvinden. Dat is 
afhankelijk van de vraagstelling. Voor het maken van een afspraak kunt u 
telefonisch of per e-mail contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt  
u op de achterzijde van deze folder.

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeuten van Careyn zorgen ervoor dat u de dagelijkse dingen weer zo 
goed mogelijk kunt doen. Thuis, op het werk, bij studie, tijdens sport en vrije tijd.
Een behandeling kan uit van alles bestaan: het geven van adviezen, het leren een 
handeling op een andere manier uit te voeren, het helpen bij het gebruik van 
hulpmiddelen of het regelen van aanpassingen. Het kan soms ook nodig zijn om 
andere zorgverleners, zoals een fysiotherapeut of een logopedist in te schakelen. 
Ook dat wordt voor u geregeld.


