Vergoeding van Ergotherapie
Over het algemeen worden 10 ergotherapie-uren per kalenderjaar vergoed door
de zorgverzekeraar vanuit de basisverzekering. Vraagt u bij uw zorgverzekeraar naar eventuele aanvullende uren.
Voor kinderen is er geen eigen risico.

Informatie en aanmelding
Voor vragen en aanmelding kunt u contact opnemen door te bellen of te mailen.
Aanmelding kan zowel mét verwijzing als
zónder verwijzing van uw huisarts of
specialist. Als u uw kind zonder verwijzing aanmeldt, vindt er een directe toegankelijkheidsscreening plaats, waarna
uw huisarts op de hoogte wordt gebracht
van de aanmelding.

Francisca Gorter-Nederlof
Praktijkadres:

G. van Swietenstraat 15
7415 EN Deventer
T: 06-33207799
E: info@kinderergodeventer.nl
W: www.kinderergodeventer.nl

06-33207799

Kinderergotherapie

Hoe werkt de kinderergotherapeut?

Redenen voor kinderergotherapie

Ergotherapie voor kinderen richt zich op
het verbeteren van activiteiten uit het dagelijks leven op school en thuis.
Het gaat om praktische vaardigheden die
de kinderen zelf willen leren of die ouders
belangrijk vinden. Het betreft spel, zelfredzaamheid en schoolse vaardigheden.
Het doel van kinderergotherapie is dat het
kind de vaardigheden leert om zo zelfstandig en goed mogelijk te kunnen functioneren in het dagelijkse leven.
Niet altijd is een duidelijke aanwijsbare
reden voor de problemen in de ontwikkeling. Veel kinderen hebben een lichte achterstand zonder bekende oorzaak, andere
kinderen ondervinden problemen in het
dagelijkse leven door een lichamelijke
beperking, gedrags- of contactstoornis.

De ergotherapeut kijkt samen met het kind, de ouders en andere betrokkenen, zoals de leerkracht,
naar de problemen en waardoor deze worden veroorzaakt.
Er wordt in samenwerking gezocht naar oplossingen en gekozen voor een plan van aanpak. De
mogelijkheden van kind en zijn omgeving staan
hierbij centraal.
Met de ergotherapeut kunnen vaardigheden worden aangeleerd of verbeterd. Ook kan er voor gekozen worden om het kind te leren om de activiteiten op een andere manier uit te voeren. Bij het
oefenen staat het motiveren en het leren met plezier voorop. Ouders en betrokkenen kunnen advies en voorlichting krijgen over de omgang met
en begeleiding van het kind.
Als het nodig is kunnen hulpmiddelen of aanpassingen worden geadviseerd en kan de ergotherapeut ondersteuning bieden bij de aanvraag hier-



De behandeling kan gericht zijn op:

het leren van praktische
vaardigheden zoals schrijven,
knippen, aan- en uitkleden

het planmatig en gestructureerd uitvoeren van vaardigheden

het inzicht geven in zintuiglijke prikkelverwerking en het gedrag.

het normaliseren van onder- en
overgevoeligheid voor aanraken en
bewegen

Het vergroten van spelmogelijkheden

adviseren omtrent de (leer-)
omgeving
















moeite hebben met knippen, plakken,
tekenen en knutselen
moeite hebben met schrijven en een
goede pengreep
moeite hebben met het onderscheiden
van een voorkeurshand
moeite met puzzelen en constructiespeelgoed
moeite hebben met het spelen met
zand, klei, vingerverf
moeite hebben bij het aan- en
uitkleden, wassen en afdrogen
moeite hebben bij het gebruiken van
bestek, smeren van je brood of het
drinken uit een beker .
moeite hebben bij het veters strikken en
knopen los- en vastdoen
moeite hebben met stilzitten, rechtop
zitten en concentreren
moeite hebben om zelfstandig een
werkje of opdracht te beginnen, te plannen en af te maken
Typisch gedrag als reactie op aanraking, geluid, geur, of beweging.
moeite met mee kunnen spelen met
klasgenootjes
Moeite met mee kunnen doen met het
gezin

