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Ergotherapie
Vrijheid in jouw dagelijkse activiteiten

Onze ergotherapie specialist
“ Het is heel confronterend als je lichaam niet meer doet wat 
jij wilt, dan pas ervaar je hoe waardevol activiteiten eigenlijk 
zijn. Ik help je oplosssingen te vinden die voor jou passend 
zijn, zodat jij weer regie krijgt over je eigen handelen.”  

Yvonne Janssen | Ergotherapeut

Vergoeding 
Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle ziektekostenverzekeringen. Iedereen 
heeft recht op 10 uur ergotherapie per kalenderjaar, dit gaat wel van af van het eigen risico. 
Sommige verzekeraars vergoeden meer in de aanvullende verzekering. De polis van jouw 
zorgverzekeraar biedt je daarover meer inzicht.

Kruisstraat 3
5991 EM Baarlo
T 077 477 8305

Langstraat 54
5801 AE Venray
T 0478 729 932

Hagerhofweg 16
5912 PN Venlo

T 077 477 8305

Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak  
op onze website www.knooppunt-centrum.nl.

Weer lekker in je vel met K nooppunt!



Wanneer ergotherapie?
Denk je wel eens na over wat er allemaal nodig is om de normale dagelijkse activiteiten te doen? 
Stel je voor dat je te maken krijgt met een aandoening of chronische ziekte, dan veranderen 
vanzelfsprekende activiteiten vaak in een streven om ‘ook mee te doen’ of ‘erbij te horen’. 
Om deze activiteiten te blijven uitvoeren zetten we ergotherapie in. Het doel van ergothera-
pie is om de jou weer naar tevredenheid jouw dagelijkse werkzaamheden te laten uitvoeren. 

Onze ergotherapie
Wij kunnen je helpen als je problemen ondervindt bij jouw dagelijkse activiteiten.  
Hierbij kun je denken aan verschillende zaken:
-  Activiteiten van het dagelijkse leven: wanneer je bijvoorbeeld problemen hebt bij  

het zelfstandig aan- en uitkleden of boodschappen doen, dan kan onze ergotherapie  
jou hierbij helpen.

-  Werk en hobby’s: we begrijpen dat je graag actief blijft en kunnen jou hierin van 
 praktische en zinvolle adviezen voorzien. 

-  Mobiliteit: samen zorgen we ervoor dat je mobiel blijft en niet thuis hoeft te zitten.
-  Belastbaarheid: samen werken we aan een betere houding van jouw lichaam.
-  Vermoeidheid: door activiteiten op een te plannen manier te doen, zorgen we samen  

voor het verdelen van jouw energie.

De behandeling 
Onze ergotherapie behandelingen vinden vaak bij jou thuis plaats. Zodat we samen in het 
comfort van jouw eigen omgeving aan de slag kunnen en de oefeningen meteen in jouw 
situatie kunnen toepassen. Onze ergotherapeuten maken een screening van jouw klachten 
en bepalen wat wij voor jou kunnen betekenen. Samen stellen we doelen vast en maken we 
een plan hoe we dit kunnen bereiken. De ergotherapeuten bedenken oplossingen en oefe-
ningen om jouw klachten te verhelpen of verminderen. De duur van de behandeling hangt af 
van je klachten en algemene toestand. 

Waarom kiezen voor onze ergotherapie?
Bij Knooppunt Centrum voor Gezondheid hechten we veel waarde aan persoonlijke aan-
dacht en hebben we jou altijd centraal staan. We zijn vooruitstrevend en gaan voor zinvolle 
behandelingen, die je echt verder helpen. Onze therapeuten zijn goed opgeleid en zijn op 
de hoogte van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied. Er staat een uitgebreid team van 
verschillende specialisten klaar zodat we je, mocht je een andere therapie nodig hebben, 
direct verder kunnen helpen. Jouw zorg is onze zorg, ook als het om ergotherapie draait. 

Een verwijzing nodig?
Je hebt geen verwijzing van de huisarts nodig om een afspraak te maken bij onze ergo-
therapeuten. De ergotherapeuten hebben de kennis en ervaring om op basis van een 
screening een goede diagnose te stellen. Zo kun je snel beginnen met het oppakken van 
jouw dagelijkse activiteiten. 
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