Ook geeft de ergotherapeut advies t.a.v. aanpassingen,
hulpmiddelen en voorzieningen die de zelfstandigheid kunnen vergroten. Zij is goed op de hoogte van bestaande
voorzieningen en de wijze waarop (en bij welke instanties)
deze kunnen worden aangevraagd. Indien nodig kan de
aanvraag van een voorziening verzorgd worden bij de
betreffende instantie.
De ergotherapeut adviseert het kind en zijn omgeving hoe
het met de aanpassing, het hulpmiddel of de voorziening
om kan gaan.
Passend onderwijs:
Ergotherapie richt zich op de plek waar de problemen
zich voordoen. Gezien de ontwikkelingen binnen het
(basis)onderwijs (bijvoorbeeld de invoering van “Passend
onderwijs”), is het mogelijk om ergotherapie binnen de
schoolse situatie te integreren. Hierdoor kan de ergotherapeut kinderen en leerkrachten ondersteunen bij schoolse
vaardigheden.

Pim zit in groep 5. Hij is motorisch onhandig. Hij kan maar

k i n d e r e r g o t h e r a p i e

Gooi en Eemland

Overige informatie:
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Voor meer informatie over “Kinderergotherapie Gooi en
Eemland“ verwijzen wij naar onze website:
www.kinderergotherapiegooieneemland.nl
De ergotherapeuten van “Kinderergotherapie Gooi en
Eemland” zijn lid van Ergotherapie Nederland, staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn lid van
KETP (Kwaliteitsnetwerk KinderErgoTherapiePraktijken).

kort stil zitten, is snel afgeleid en vangt veel prikkels uit zijn
omgeving op. Hij heeft planningsproblemen: hij weet niet
hoe hij een activiteit moet beginnen en in welke volgorde hij
deze uit moet voeren. Pim komt alleen tot adequaat handelen als de leerkracht de opdrachten voor hem in stukjes
verdeelt of als hij zijn klasgenootjes kan imiteren. Pim heeft
ook problemen met schrijven.
Na observatie bij de ergotherapeut blijkt dat Pim problemen
heeft in de verwerking van zintuiglijke prikkels. De ergotherapeutische behandeling richt zich op het normaliseren van
zintuiglijke over- en ondergevoeligheid. Pim leert op welke
manier hij zijn alertheid kan regelen en hoe hij zelf een activiteit in stappen kan opdelen. Ook leert hij om vanuit een
juiste uitgangshouding beter te schrijven. Hij krijgt hiervoor
huiswerkopdrachtjes mee.
Aan de ouders en de leerkracht geeft de ergotherapeut
adviezen hoe zij Pim kunnen benaderen en begeleiden.
Ook wordt aan de leerkracht advies gegeven over het juiste
schrijfmateriaal.

Birgitte ten Hoven en Toeteke ten Kroode,
kinderergotherapeuten
info@kinderergotherapiegooieneemland.nl
www.kinderergotherapiegooieneemland.nl
Locatie Amersfoort
Kuinrestraat 14
3826 AG Amersfoort
Tel. 033-2588128

Locatie Eemnes
Torenzicht 26c
3755 CC Eemnes
Tel. 035-5316330

Een stap
vooruit in
zelfstandigheid

Kinderergotherapie Gooi en
Eemland richt zich op kinderen die door verschillende
oorzaken worden belemmerd in het uitvoeren van
dagelijkse handelingen waardoor ze problemen ondervinden. Zij kunnen zich hierdoor
niet optimaal ontwikkelen op
het gebied van bewegen,
spel, zelfredzaamheid en
(pre)schoolse vaardigheden.
Door middel van ergotherapeutische behandelingen
worden dergelijke problemen opgelost of verminderd. Het doel is dat kinderen zo zelfstandig mogelijk
kunnen handelen in de dagelijkse situatie thuis, op school,
kinderdagverblijf / peuterspeelzaal etc.
Werkwijze
Aanmelding:
Bij aanmelding bespreken we wat de hulpvraag van het
kind en van diens omgeving (o.a. ouders en school) is.
We maken een inschatting of kinderergotherapie kan
ondersteunen in de hulpvraag.
De ergotherapeutische behandeling:
Voordat de behandeling start,
observeert en/of test de ergotherapeut uw kind en analyseert waarom het moeite heeft
met bepaalde handelingen.
Met deze gegevens maken
we een behandelplan.

Bijvoorbeeld:
• advies aan ouders t.a.v. de verzorging van uw (jonge)
kind; hoe kunt u het beste uw kind aan- en uitkleden
ondanks de beperking of hoe kunt u uw kind stimuleren
tot zelfstandig aan- en uitkleden;
• advies aan ouders en peuterspeelzaal t.a.v. het uitnodigen tot spelen; hoe kan uw kind tot zelfstandig spel
komen?;

De behandeling kan bestaan uit:
• het verbeteren van de schrijfvoorwaarden en/of het
schrijven;
• het trainen en begeleiden van dagelijkse handelingen:
wassen en aankleden, veters strikken, een boterham
smeren en snijden, kleuren, knippen e.d.;
• het stimuleren van de motorische ontwikkeling, zoals
het verbeteren van de fijne motoriek, het verbeteren van
de zithouding, de ontwikkeling van de voorkeurshand;
• het normaliseren van de verwerking van zintuiglijke prikkels (sensorische informatieverwerking) door het verminderen van een overgevoeligheid of ondergevoeligheid op het gebied van tast, bewegen, gehoor e.d.;
• het leren reguleren van de alertheid, het planmatig leren
handelen en het verbeteren van het concentratievermogen.
Tijdens de behandeling maken we veel gebruik van spel-,
ontwikkelings- en praktisch materiaal.
Advisering:
Naast de behandeling geeft de ergotherapeut adviezen
aan ouders, leerkrachten en andere direct betrokkenen,
zoals een groepsleid(st)er, over adequate begeleiding van
uw kind.

• advies en begeleiding aan leerkrachten over de ontwikkeling van de voorkeurshand van uw kind, over het
schrijven of de schrijfvoorwaarden van uw kind, over de
omgang met uw kind met sensorische informatieverwerkingsproblemen, over geschikte materialen voor uw kind.
Merel is geboren met een halfzijdige verlamming aan de
rechterkant van haar lichaam. Hierdoor is haar rechterarm en
- hand erg stijf. Veel handelingen doet zij eenhandig omdat zij
de materialen met haar rechterhand moeilijk kan hanteren.
Sinds kort gaat Merel naar de basisschool. Bij de gymles
moet zij geholpen worden bij het aan- en uitkleden door de
leerkracht. Nu wil zij dit zelf leren, net zoals alle andere kinderen uit haar klas. Bij ergotherapie leert Merel trucjes hoe zij
zichzelf kan aan- en uitkleden.
Ook het uitvoeren van de kleutervaardigheden, zoals knippen
en kleuren, kosten Merel veel moeite. Van de ergotherapeut
leert Merel hoe zij het best beide handen kan inschakelen bij
deze activiteiten. De ergotherapeut adviseert de leerkracht
welke materialen het meest geschikt zij voor Merel en hoe zij
deze materialen aan Merel kan aanbieden.

