
1Fotobijschrift, persoonlijk verhaal over diegene in kwestie

Ergotherapie
Denken in mogelijkheden
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Toch uw dagelijkse dingen 
kunnen doen 
Ergotherapie is er voor iedereen die een 
belemmering ervaart bij de uitvoering 
van de gewone dagelijkse activiteiten.
Het resultaat is dat u zo goed mogelijk de dagelijkse dingen 
kunt doen – ondanks belemmeringen. Dit lukt, doordat u 
optimaal gebruik maakt van wat u wél kunt, al dan niet met 
hulp, hulpmiddelen of aanpassingen in huis. Waar mogelijk 
krijgt u de regie over uw dagelijkse activiteiten weer terug en 
kunt u doen wat voor u belangrijk is. Daar gaan wij voor.

Dóen, maar dan anders
Samen kijken wij bij welke handelingen u een belemmering ervaart en wat precies de
beperkingen en mogelijkheden zijn. We onderzoeken samen heel praktisch op welke
manier u de activiteit wél weer kunt doen. Soms lukt dit door net anders te bewegen,
met een hulpmiddel te werken of bijvoorbeeld activiteiten anders over de dag te 
verdelen   . Wij ondersteunen en begeleiden u hierbij en als het nodig is oefenen wij
nieuwe vaardigheden. Als hulpmiddelen of voorzieningen in huis nodig zijn, zullen wij
u adviseren en helpen met de aanvraag of aanschaf.

Bij Atlant. Of daar dichtbij 
Onze ergotherapeuten zijn er voor mensen die op of dichtbij een locatie van Atlant 
wonen. Wij komen bij u langs, want het gaat om de omgeving waar u dagelijks bent. 

Kosten
Ergotherapie wordt voor tien uur vergoed door uw basisverzekering. Afhankelijk van 
uw aanvullende verzekering kan dit meer zijn. Vraag uw ergotherapeut of verzekering.

voorkant Meneer kan, ondanks zijn beperkingen, blijven genieten van zijn hobby tuinieren
rechts Wassen en aankleden werd wat lastiger; met een paar aanpassingen en hulpmiddelen lukt het  
mevrouw nog steeds zelf er iedere dag weer keurig uit te zien 
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sprengenhof Dr. Piekemalaan 33, Ugchelen
berkenhove  Koning Lodewijklaan 387b, Apeldoorn
de loohof Koning Lodewijklaan 2, Apeldoorn
koningin wilhelmina Operaplein 181, Apeldoorn
berghorst  Gijsbrechtgaarde 30, Apeldoorn
heemhof Beatrijsgaarde 5, Apeldoorn
het immendaal Loenenseweg 50, Beekbergen
markenhof Kuiltjesweg 1, Beekbergen
marken haven Kuiltjesweg 1a, Beekbergen

Wilt u meer weten of een afspraak maken? Bel of mail ons gerust!
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