Hoe wordt ergotherapie
vergoed
Iedereen heeft recht op 10
behandeluren per kalenderjaar uit het
basispakket. Sommige verzekeraars
vergoeden meer. U kunt de polis van uw
zorgverzekeraar raadplegen voor de

specifieke voorwaarden.
Een verwijsbrief van de huisarts of
specialist is niet meer nodig. Het is
natuurlijk ook mogelijk eerst met uw
huisarts of medisch specialist te
overleggen.
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Ergotherapie

Specialisaties

Voorbeelden van

Wat is ergotherapie

Sensorische Integratie therapie (SI) om

praktische problemen:

Ergotherapie is een paramedisch beroep
dat zich richt op het oplossen van
praktische problemen die u ervaart na een
blijvende aandoening, ziekte of beperking.
Niet de ziekte of aandoening staat
centraal, maar de gevolgen ervan bij het
uitvoeren van uw dagelijkse activiteiten.

Wie is uw ergotherapeut
Hester Beckx is al meer dan 20 jaar
werkzaam als ergotherapeut. Zij heeft
ruime ervaring in het behandelen en
begeleiden van verschillende
diagnosegroepen, zoals reuma, MS, CVA,
rug– en bekkenklachten, whiplashklachten
en andere traumatische aandoeningen.
Zij is aangesloten bij de Beroepsvereniging
Ergotherapie Nederland en ingeschreven in
het kwaliteitsregister Paramedici onder
nummer 09902443290.
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Moeite met opstaan vanuit de
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Werk niet goed kunnen

Daarnaast kan Hester bij bedrijven een

uitvoeren door concentratie-

werkplekonderzoek doen. Ze m aakt een

en/of vermoeidheids-

analyse van de werkplek en -houding.

problemen.

Hierdoor kan het werkplekmeubilair voor ieder
persoonlijk worden afgesteld en kan een
optimale van werken worden bereikt.
Therapie volgens de trainingsmodules Niet
Rennen Maar Plannen (N RM P ) voor
mensen met de diagnose niet aangeboren
hersenletsel (CVA, MS, parkinson en licht

traumatisch letsel). I n de verschillende
modules wordt aandacht besteed aan de
problemen die iemand ervaart in het denken
en hoe men hiermee om kan gaan.



Door vermoeidheidsproblemen
niet meer aan dagelijkse
dingen toekomen.

