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Voorstellen 

 

 

 

Claudia Creemers 
 



Wat is Ergotherapie? 

https://www.youtube.com/watch?v=Ykkj-
SIifLA  

https://www.youtube.com/watch?v=Ykkj-SIifLA
https://www.youtube.com/watch?v=Ykkj-SIifLA
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Ergotherapie 

0 Werkvelden 

0 Specialisaties  

0 Vergoeding 

 

0 Hoe kom je bij de 
ergotherapeut? 



Werkwijze Ergotherapie 

Kennismakingsgesprek 
(intakegesprek) 

Probleem 
inventarisatie 

Samen plan van 
aanpak maken 
met gerichte 

doelen 

Het plan van 
aanpak uitvoeren 

Evalueren 



Eigen onderzoek 

0 Eigen project uitgevoerd in 2014 

0 Casus ADCA type 6 

0 Wetenschappelijk onderzoek 

0 Behandelplan 

0 MDO 



Casus dhr. Meijers 
0 Diagnose: ADCA, type 6 sinds 1996 

 
0 Behandelopdracht: 

Gaarne observatie en behandeling, adviezen t.a.v. uitvoering 
dagelijkse activiteiten, met name gericht op ADL en hobby’s 
(uitvoerend in 10 behandelsessies, 5 weken 2 behandelsessies van 1 
uur) 
 

0 Anamnese vanuit huisarts: 
De klachten die dhr. aandraagt zijn gericht op het evenwicht. Dhr. 
wilt graag activiteiten blijven uitvoeren maar door zijn verminderde 
evenwicht valt dhr. vaak, hierdoor is het moeilijk om tweehandige 
activiteiten uit te voeren. Dhr. voelt zich hierdoor beperkt. 
 

0 Doel voor Ergotherapie:  
Het naar tevredenheid, veilig en zelfstandig blijven uitvoeren van 
hobby’s en ADL 



Wetenschappelijk onderzoek 

PICO-vragen 

0 Met welk wetenschappelijk bewijs kan 
evenwichtsstoornis gemeten worden bij cliënten met 
spinocerebellaire ataxie? 

 

0 Hoe betrouwbaar is de SARA-schaal bij het 
onderzoeken van cliënten met spinocerebellaire 
ataxie? 

 



Behandelplan Ergotherapie 1 

 



Behandelplan ergotherapie 2 



Behandelplan ergotherapie 3 



WMO/ZVW/WLZ 

 

 



Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning 

0 Kwetsbare en 
hulpbehoevende mensen te 
compenseren met de nodige 
voorzieningen en 
ondersteuning 

 
0 Iedere gemeente heeft een 

eigen invulling gegeven aan 
de WMO 
 

0 Categorieën 
0 Algemene voorzieningen 
0 Maatwerkvoorzieningen 
0 Vervoersvoorzieningen  

Eigen bijdrage voor de oplossingen 
vanuit de gemeente. 
 
Maximale periodebijdrage aan de 
WMO 
 
0 2018 

Eenpersoonshuishoudens en een 
AOW- gerechtigde 
meerpersoonshuishoudens 
€17,60 betalen. 
 

0 2019 /2020 
Wordt de eigen bijdrage voor 
iedereen gelijk getrokken. 



Zorgverzekeringswet (ZVW) 

0 Verzorging/verpleging 
in de thuissituatie zoals 
het toedienen van 
medicatie, hulp bij het 
wassen en aankleden en 
verzorgen van wonden 

 

0 Fysiotherapie, logopedie 
en ergotherapie vallen 
onder deze wet 

 

 

 

0 Geen eigen bijdrage, 
wordt vergoed vanuit de 
zorgverzekering. 



Ergotherapie vanuit ZVW 

Vergoeding vanuit basisverzekering 

0 10 uur ergotherapie per jaar 

0 Boven de 10 uur zijn de kosten voor eigen rekening 

0 Eigen riscio 

0 Directe toegang Ergotherapie (DTE) 

 

Aanvullende verzekering 

0 Niet elke zorgverzekering biedt ergotherapie 

0 Varieert van 2 uur tot 10 uur aanvulling, €1.200,00 tot 
volledige vergoeding 



Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

0 Opname in verzorgings- 
of verpleegtehuis of 
thuiswonend met zicht 
op opname. 

 

0 CIZ bepaald of u in 
aanmerking komt voor 
WLZ 

0 Eigen bijdrage wordt 
gevraagd. 
0 Lage eigen bijdrage: 

minimaal €161,80 tot 
€850,00 per maand 

0 Hoge eigen bijdrage: 
maximaal €2.332,60  
per maand 

 

0 Geen opnamewens, zelf 
gaan betalen 



VPT  
(Volledig pakket thuis) 

MPT 
(Modulair pakket 
thuis) 

PGB  
(Persoonsgeboden 
budget) 

• Persoonlijke verzorging en 
verpleging 

• Begeleiding 
• Noodzakelijke 

geneeskundige of 
paramedische zorg in 
verband met de 
ziekte/aandoening* 

• Vervoer naar behandeling en 
begeleiding 

• Verstrekken van maaltijden 
en drinken 

• Schoonmaken woning cliënt 
• Logeeropvang  

• Persoonlijke verzorging en 
verpleging 

• Huishoudelijke hulp 
• Begeleiding 
• Noodzakelijke 

geneeskundige of 
paramedische zorg in 
verband met de 
ziekte/aandoening 

• Vervoer naar behandeling en 
begeleiding 

• Logeeropvang  
 

• Persoonlijke verzorging en 
verpleging 

• Begeleiding 
• Schoonmaken woning cliënt 
• Logeeropvang  

• één zorgaanbieder 
• Verantwoordelijkheid van 

één WLZ-instelling 
 

• Afspraken worden er 
gemaakt over de gewenste 
zorg en over de tijden 
waarop zorgverleners 
langskomen 

• één of meerdere 
zorgaanbieders middels zorg 
in natura 
 

• Voor bepaalde vormen zoals 
persoonlijke verzorging en 
verpleging kan gekozen 
worden om dit via het PGB te 
laten verlopen 

• Zelf zorg inkopen bij één of 
meerdere zorgaanbieders 

• Het budget wordt door de 
Sociale Verzekeringsbank 
beheerd. 



Hulpmiddelen, welke weg 
moet er bewandeld worden? 



Hulpmiddelen via de WMO 



Hulpmiddelen via de ZVW 

0 Altijd voor aanschaf hulpmiddelen toestemming vragen aan zorgverzekeraar 
 

0 1ste keer aanvragen, verwijzing via huisarts of medisch specialist 
 

0 Bij sommige aanvragen is adviesbrief ergotherapeut noodzakelijk 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.zorgwijzer.nl  

http://www.zorgwijzer.nl/




Hulpmiddelenkoffer 



Paramedici Zorgkaart ADCA Limburg 
www.ataxie.nl  

http://www.ataxie.nl/


Alternatieve therapie 
 - Watsu - 

0 Ontspanningsmethodiek 

0 Ervaren Watsu 
practioners 

0 Peilers 

0 Lichaamswarm water 
(35°) 

0 Mindfulness 

0 Beweging 

 



Alternatieve therapie 
- Watsu -  

0 Fysiologische effecten 
0 verlaging van bloeddruk en 

hartslag 
0 verdieping van de ademhaling 
0 pijndemping en vermindering 

van angstgevoelens 
0 stimulering van de 

celstofwisseling 
0 stretching ( rekking van te kort 

geworden spieren) 
0 passief vergroten van de 

bewegelijkheid van de 
gewrichten 

0 verlenging van de wervelkolom 
0 versoepeling van het 

bindweefsel 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ET0mVCpLvrY  

https://www.youtube.com/watch?v=ET0mVCpLvrY
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