Wat is ergotherapie?
Ergotherapie is een paramedisch beroep en richt zich op mensen
die hun dagelijkse activiteiten niet of niet goed meer kunnen
uitvoeren als gevolg van een ongeval, ouderdom of ziekte (zoals
een beroerte, MS, Parkinson, dementie of chronische pijn en
vermoeidheidsklachten). Het gaat hierbij om hele gewone zaken
zoals opstaan van een stoel, koken, staand douchen en
aankleden maar ook boodschappen doen en het uitvoeren van
werk en/of hobby's.

Vergoed vanuit de
basisverzekering
10 uur per
kalenderjaar
●

Wat willen we bereiken?
Het doel van ergotherapie is het (weer) mogelijk maken van het
handelen, zodat participatie - het deelnemen van mensen aan het
dagelijks en maatschappelijk leven- gerealiseerd wordt ten behoeve
van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door activiteiten te
oefenen, op een andere manier uit te voeren of door het gebruik van
hulpmiddelen en/of het aanpassen van de woonomgeving. Waar
nodig adviseert en begeleidt de ergotherapeut bij het aanvragen van
hulpmiddelen of (woon)voorzieningen.

Kernwaarden
Luisteren – Meeleven – Meedenken – Motiveren – Samenwerken
Kennis – Deskundigheid – Leren- Creativiteit
SAMEN zoeken naar oplossingen

Specialisaties:
neurologie
(parkinson, MS
CVA) en chronische
pijn
●
Behandeling in de
praktijk en aan
huis
●
Lid Ergotherapie
Nederland
●
Ingeschreven in
kwaliteitstregister
paramedici
●

Monique Veltman en Eveline Span
Ruim 10 jaar geleden startte Monique Veltman haar eigen praktijk. In
2019 kwam Eveline de praktijk versterken en vanaf 1januari 2020 gaat
ook zij verder als praktijkeigenaar van haar eigen praktijk. De 2 praktijken
werken nauw samen in een samenwerkingsverband en delen daarbij
website, praktijkruimte en elkaar expertise.
Monique en Eveline hebben een ruime
werkervaring in de volwassenen- en
ouderenzorg in de regio Leidschendam
Voorburg en omgeving. In deze regio
zijn er goede contacten met verwijzers,
gemeenten, collega-behandelaren en
leveranciers

Leidschendam
Voorburg en
omgeving
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