
Wat is ergotherapie
Iedereen voert dagelijks handelingen uit zoals 
koken, werken, aankleden of boodschappen doen. 
Veel van deze handelingen gaan automatisch, zon-
der erbij na te denken. Maar als deze handelingen 
niet langer automatisch lukken, biedt de ergothe-
rapeut hulp. Door advies, training en hulpmiddelen 
maakt ergotherapie het (weer) mogelijk om  
dagelijkse activiteiten uit te voeren. 

Het doel is om mensen met een lichamelijke of psy-
chische beperking te helpen weer grip te krijgen op 
hun leven zodat hun zelfstandigheid en kwaliteit van 
leven wordt vergroot. 

Hoe gaat de eerstelijns ergotherapeut te werk?
Eerstelijns ergotherapeuten zijn werkzaam in de 
wijk. Doordat de eerstelijns ergotherapeut aan huis 
behandelt, kan ter plaatse worden gekeken naar de 
mogelijkheden. 

De ergotherapeut gaat eerst in gesprek met de 
cliënt over wat voor de cliënt echt belangrijk is. 
Voor al deze belangrijke punten zal de 
ergotherapeut samen met de cliënt een oplossing 
of alternatief proberen te vinden zodat de cliënt 
weer naar tevredenheid de activiteit (zelf) kan 
uitvoeren. 

De ergotherapeut adviseert, traint, coacht en geeft 
voorlichting. Uiteindelijk is het de cliënt die de 
regie over zijn of haar leven (waar mogelijk) weer 
in handen neemt, met ondersteuning en 
begeleiding van de ergotherapeut.

Vergoeding en verwijzing 
Vanuit de basisverzekering wordt tien uur 
ergotherapie vergoed. Bij sommige verzekeringen 
is de ergotherapeut direct toegankelijk en kan de 
cliënt rechtstreeks naar de ergotherapeut. Bij 
complexe hulpvragen is een verwijsbrief wenselijk 
om achtergrond informatie te verkrijgen. 
De ergotherapeut geeft terugkoppeling aan de 
verwijzer.

Ergotherapie in de eerste lijn

“Ik heb lichamelijk gelukkig niet veel overgehouden aan mijn beroerte. 
Maar helaas laat mijn geheugen mij in de steek en ben ik ook meer prik-
kelbaar geworden. Dit gaf spanning tussen mijn vrouw en mij.  
De ergotherapeut heeft ons meer inzicht gegeven in de gevolgen van de 
beroerte en heeft ons geholpen hier beter mee om te gaan.”



Veel eerstelijns ergotherapeuten hebben één of meer specialisaties 

Er zijn ook ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn in 
oncologie, kinderen, geriatrie en hand & pols klachten.

Dementie

“Mijn vrouw kookte graag, maar de laatste tijd 
lukte haar dit niet meer. Ze kon de spullen die 
zij nodig had niet meer vinden. We hebben met 
de ergotherapeut het aanrechtblad nu zo leeg 
mogelijk gemaakt en ik zet alles wat zij nodig 
heeft klaar. Mijn vrouw maakt nu haar heerlijke 
tomatensoep weer zelf klaar.”

Welzijn 

“Sinds het overlijden van mijn man, ging ik zo 
min mogelijk de deur uit. Samen met de ergo-
therapeut ben ik op zoek gegaan naar leuke 
activiteiten in de wijk om uit mijn isolement te 
komen. Zij helpt mij om een nieuwe bezigheid 
te vinden die ik op mijn oude leeftijd nog kan 
doen.” 

Arbeid 

“Het was zo’n chaos in mijn hoofd. Met hulp van 
een ergotherapeut is gekeken naar mijn werk-
situatie. Met enkele praktische veranderingen 
heb ik nu weer orde in mijn hoofd ondanks de 
onvermijdelijke drukte op het werk.”

Belasting en belastbaarheid 

“Ik ben zo moe. Ik lig veel op bed en kom weinig 
buiten. Mijn huisarts verwees mij naar de ergo-
therapeut. Samen hebben we een opbouwsche-
ma gemaakt om mijn energie beter te verdelen 
over de dag en ook meer uit bed te zijn. Ik kom 
nu weer buiten!”

Orthopedie 

“Na mijn beenamputatie zijn dingen als traplo-
pen en in bad stappen lastig geworden. Samen 
met de ergotherapeut is er gekeken naar de 
mogelijkheden om mijn huidige woning zo aan te 
passen dat ik er veilig en zelfstandig kan blijven 
wonen.”

Reuma 

“Ik heb veel pijn in al mijn gewrichten. Het 
huishouden doen is een zware opgave. Met de 
ergotherapeut heb ik gekeken wat ik nog zelf 
kan doen op een verantwoorde manier en wat 
een hulp kan doen. Daarnaast heb ik nu ook een 
trippelwerkstoel in de keuken zodat ik zittend 
kan werken en overal beter bij kan.”

Parkinson/MS/CVA/COPD

“Ik heb niet meer de mogelijkheid om nog ver 
te lopen en kan daardoor mijn eigen kleding 
niet meer kopen in de stad. In overleg met de 
ergotherapeut is er een rolstoel met speciale 
wielen aangevraagd bij de gemeente waardoor 
ik weer zelf langere afstanden kan afleggen. Ik 
kan weer zelf mijn kleding uitzoeken.”




