Een afspraak maken
Bel 076 – 53 18 801 voor meer informatie of om een afspraak te
maken.
Het behandelcentrum van het zuiden is elke werkdag bereikbaar van
9.00 tot 17.00 uur. U kunt een e-mail sturen naar:
behandelcentrum@vanhetzuiden.nl
Voor meer informatie raadpleeg onze website: www.vanhetzuiden.nl

van het zuiden

Interessante websites
www.vanhetzuiden.nl
www.ergotherapie.nl
www.kwaliteitsregisterparamedici.nl
www.parkinsonnet.nl
www.zorghotelbreda.nl
www.elisabethbreda.nl

Ergotherapeut
Praktische oplossingen voor
dagelijkse handelingen
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Een ergotherapeut van behandelcentrum van het zuiden helpt u
als u bijvoorbeeld door een ziekte, beperking of handicap
problemen heeft met de gewone dagelijkse handelingen. Zo zorgt
de ergotherapeut er samen met u voor dat u zo zelfstandig
mogelijk kan functioneren en dat u onafhankelijk en sociaa l actief
blijft. Hij of zij is onderdeel van een multidisciplinair team
behandelaars zoals fysiotherapeuten, logopedisten, diëtisten, GZpsychologen en specialisten ouderengeneeskunde.

Wat doet een ergotherapeut?
Een ergotherapeut helpt mensen om zo zelfstandig mogelijk te kunnen
blijven en deel te nemen aan het dagelijkse leven. De ergotherapeut
onderzoekt in hoeverre u voor zichzelf kan zorgen, hoe u zich binnenen buitenshuis verplaatst en uw vrijetijdsbesteding. Activiteiten die
voor u belangrijk zijn, zijn het aanknopingspunt voor de behandeling.
De ergotherapeut geeft indien nodig adviezen over o.a. aanpassingen
in de woning en adequate hulpmiddelen zoals een rolstoel, aangepast
bestek of hulpmiddelen die decubitus (doorligwonden) voorkomen
en/of genezen.
De ergotherapeut geeft ook gerichte adviezen aan mantelzorgers.

Voor wie
Voor mensen die door ziekte of gezondheidsklachten problemen
hebben bij het uitvoeren van dagelijkse handelingen.
De ergotherapeuten van behandelcentrum van het zuiden behandelen
cliënten in een van de behandelcentra in regio Breda. Daarnaast
behandelen de zij ook cliënten in de thuissituatie.

Het behandelcentrum van het zuiden
Bij ons behandelcentrum werken we volgens het ‘one stop shop’model. Dat betekent dat u waar mogelijk aaneengesloten
verschillende onderzoeken en behandelingen op één plek krijgt,
zonder dat u daarvoor aparte afspraken hoeft te maken.
De behandelaren werken in teamverband. Zij kijken met elkaar mee
om klachten of ongemakken vroegtijdig te zien of te voorkomen.
Door samen te werken met andere specialisten, kunnen zij u de best
mogelijke behandeling geven.

Verwijzing en vergoeding
Uw huisarts of specialist kan een verwijzing geven voor ergotherapie.
Ook zonder verwijzing kunt u bij een ergotherapeut terecht, informeer
in dat geval bij uw verzekeraar of dat vergoed wordt. Met verwijzing
wordt de ergotherapie-behandeling vergoed vanuit de
basisverzekering met een maximum van 10 uur per kalenderjaar.
Indien u aanvullend verzekerd bent hebt u mogelijk recht op extra
uren vergoeding.
Wilt u zeker weten of uw behandeling wordt vergoed? Neem dan
contact op met uw zorgverzekeraar.

