


 Lidwien Arts 

 

 Ergotherapiepraktijk 

 

 Cognitieve revalidatie 

 

 Bekend met ergotherapie? 

 

 Inhoud presentatie 
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 Richt zich op dagelijkse handelingen 
 

 Daar waar de activiteit wordt uitgevoerd 
 

 Individueel gericht: wat is voor jou belangrijk? 
 

 Kwaliteit van leven 
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 Waar ben je goed in? 
 

 Waar ligt je behoefte? 
 

 Wat is je manier van leren? 
 

 Netwerk? 
 

 Balans belasting/belastbaarheid? 

Wat is ergotherapie? 



 Ervaren problemen bij dagelijkse activiteiten: 
 
 

o Moeite met huishoudelijke taken 
o Moeite met zelfzorgtaken 
o Pijn 
o Vermoeidheid 
o Conditieverlies 
o Bewegingsbeperkingen 
o Moeite met aandacht en concentratie 
o Moeite met behoud van overzicht, planning 
o Geheugenproblemen 
o Transfers 
o Werk/Dagbesteding en sociale participatie 
o Moeite met sociale participatie 
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 Wat wil de client: 
       
BV: - ik wil een maaltijd kunnen koken 
  - ik wil dat mijn familie mij beter begrijpt 
  - ik wil zelf mijn hobby weer kunnen doen 
      - Mijn agenda is zo rommelig  
  - Ik wil veel, maar kom tot zo weinig 
  - ik kan niet meer lang staan of lopen 
  - Ik heb pijn bij het zitten en liggen 
  - ik wil nog naar buiten kunnen 
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Welke belemmeringen/problemen spelen er? 
Wat lukt wel? 

 

 Bv: - moeite met fietsen, te weinig kracht 
 - moeite met huishoudelijke activiteit 
 - pijn bij het zitten en liggen 
  - trein reizen is lastig 
 - niet veilig de trap op kunnen 
 - onveilig gevoel bij douchen 

 

 

 
Mariekehuis sept. 2019                             Lidwien Arts 



Mariekehuis sept. 2019                             Lidwien Arts 

 maar ook: 
 
• ik kan mijn aandacht er niet bij houden 
• het gaat zo snel allemaal 
• ik heb helemaal geen overzicht 
• ik vergeet dingen 
• ik ben zo moe 
• ik kom er maar niet toe 
• moeite met 2 dingen tegelijk doen 



   Observeren van een activiteit: 
 
  - hoe doet iemand het nu? 
  - wat lukt wel/wat lukt niet? 
  - hoe is de aandacht? 
  - hoe gaat de 
     informatieverwerking? 
  - zijn er lichamelijke beperkingen? 
  - hoe is het werktempo? 
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 Problemen met bewegen 

 Hoofdpijn 

 Duizeligheid/evenwichtsproblemen 

 Slaapproblemen 

 Verminderde reuk/smaak 

 Veranderde beleving van tast, pijn temperatuur 

 Overgevoeligheid voor drukte, felle lichten of 
harde geluiden 

 Vermoeidheid 
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 Aandacht en concentratie 

 Tragere informatieverwerking 

 Geheugenproblemen 

 Moeite met plannen en uitvoeren van 
activiteiten 

 Mentale vermoeidheid 

 



 Prikkelbaarheid 

 Verandering in stemming 

 Impulsiviteit 

 Gebrek aan initiatief 

 Angst 

 Verminderd ziekte inzicht 

 Veranderingen op seksueel gebied 
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- Ziekte-inzicht 
- Niveau van functioneren 
- Lichamelijk functioneren 
- Gezondheidssituatie 
- Bewustwording 

 
- Manier van leren 
- Omgeving/mantelzorg/begeleiding 
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 Doelen stellen op basis van observatie en 
onderzoek: 
 
  - ik kook een eenvoudige maaltijd aan de  
     hand van een recept. 
  - ik maak een goede planning en hou  
 rekening met rustmomenten. 
  - ik rij met mijn scootmobiel naar de winkel 
  - ik orden mijn post  
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 Coaching, gesprek, doen 

 

 …afhankelijk van client 

 

 Afhankelijk van fase in ziekteproces 

 

 Contact met andere betrokken behandelaars 
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 Samen aan de slag 

 Oefenen en herhalen: 
      Compenseren of herstel 
      Andere manier van uitvoeren 

 Frequentie individueel bepaald 
 

 Interne strategieën 
(bv heel vaak herhalen in je hoofd) 

 Externe strategieën  
(opschrijven op een briefje) 
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Hoe behaal je het doel: 
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Bv: 
 
• Aanleren geheugenstrategieën  

 
• Agenda training 

 
• Planning 

 
• Aanpassen activiteiten  

 
• Activiteitenverdeling 
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Uitleg over mogelijke beperkingen na 
behandeling van/bij kanker 
 
Handige tips als: 
• heb vaste plaatsen voor alles 
• neem op tijd rust 
• vertel anderen wat je wel/niet kan 

  
 
 
 
 
 



 Inzet van hulpmiddelen: 

 

• Vouwplankje 

• Verdikt bestek 

• Loophulpmiddel 

• Ondersteunende kussens 

• Preventie van decubitus: kussens, beweeg 
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 Voorkeur:  
Met machtiging van behandelend arts, mn bij huisbezoek 
 

 Rechtstreeks via Directe Toegankelijkheid Ergotherapie 
    (afhankelijk van zorgverzekering) 
 

 Via zorgverleners: 
bv. fysiotherapeut, wijkverpleegkundige, thuisbegeleiding, 
ouderenadviseur, psycholoog 
 

 Telefonisch: 06-36 496 772 
 

 Email:  info@ergotherapie-nijmegen.nl 
 
           of lidwien@ergotherapie-nijmegen.nl  
 

 Postadres: Tolhuis 7443, 6537 RR Nijmegen 
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 Per Kalenderjaar: 
 

• 10 uur uit de basisverzekering 

• Verrekening met eigen risico: 2019   € 385,00 

• Liefst met een verwijzing van behandeld arts 
 

 Soms extra uren uit aanvullende verzekering. 
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Vragen of opmerkingen 
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