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Bereikbaarheid 
Onze ergotherapeuten zijn tijdens werkdagen 
voor u telefonisch bereikbaar van 08.30 - 
12.00 uur. Openingstijden van de praktijk 
van 07.45 - 17.00 uur.

Het Advies- en behandelcentrum  
biedt de volgende specialisaties:
•	 Fysiotherapie
•	 Ergotherapie
•	 Logopedie
•	 Diëtetiek
•	 Verpleeghuisgeneeskunde
•	 Psychologie
•	 Geestelijke verzorging



In de kracht van je leven is het zo vanzelfsprekend om goed in je vel te 

zitten dat je er vaak niet bij stil staat, maar met het klimmen van de jaren 

beginnen lichamelijke en geestelijke klachten zich meer te manifesteren. 

Bij Azora helpen we deze klachten zo veel mogelijk te voor komen en uw 

niveau van functioneren zo goed mogelijk te verbeteren. We zetten onze 

deskundig heid niet alleen in voor ouderen. Ook mensen die bijvoorbeeld 

revalideren, sporten of die - om welke reden dan ook - een dieet nodig 

hebben, kunnen bij ons terecht.

Ook voor u
Binnen Azora hebben we de beschik-
king over een professioneel advies- en 
behandel centrum. Dit advies- en behan-
del centrum is letterlijk een centrum: hier 
staat een uitgebreid team van behande-
laars klaar om u te helpen en om de ver-
velende gevolgen van uw situatie zoveel 
mogelijk te beperken. Het advies- en 
behandelcentrum is bedoeld voor ieder-
een. Ook voor u. Niet alleen als u klant 
bent van Azora, maar bijvoorbeeld ook 
als u in de buurt woont, meer informatie 
wilt, of wilt komen vanwege een bepaalde 
specialisatie. Soms heeft u een verwijzing 
van uw huisarts nodig. In deze folder kunt 
u meer lezen over ergotherapie.

Wat is de rol van de ergotherapie? 
Douchen en aankleden. Een potje koken 
en aan tafel eten. Schrijven, bellen of 
een spelletje doen. De straat oversteken. 
Lichaamsverzorging, huishoudelijk werk, 
hobby’s of mobiliteit: wat vroeger de 
gewoonste zaak ter wereld was, kan met 
het klimmen der jaren een stuk moeilijker 
gaan. Onze ergotherapeuten helpen 
mensen met beperkingen of problemen 
in hun dagelijks functioneren om weer zo 
zelfstandig mogelijk te zijn.

Ergotherapie is bedoeld voor iedereen die 
zijn gewone dagelijkse handelingen niet 
meer naar wens kan uitvoeren door ziekte, 
trauma, overbelasting of inactiviteit.  
Een ergothera peut is praktisch, creatief 
en handig. Samen met u bekijkt hij de 
problemen en oplossingen. U leert 
bijvoorbeeld hoe u zich nog wel kunt 
aankleden. Ze adviseren u over hulp-
middelen: aangepast bestek, een 
scootmobiel om boodschappen te doen. 
Als u thuis woont, geeft de ergotherapeut 
(woon)adviezen over mogelijke aan-
passingen. 

Ontzorgen
Bij tijdige inschakeling van de ergo-
therapeut hoeft iemand vaak niet opge - 
nomen te worden in een verpleeg- of 
verzorgingshuis en kan het werk van 
hulpverleners worden verlicht. Feitelijk  
is er minder zorg nodig. Ontzorgen 
heet dat in de ergotherapie.

U kunt advies krijgen over:
•	 	functionele mobiliteit (zoals (op)staan, 

zitten, omdraaien/bukken, (trap)lopen, 
verplaatsen met onder andere 
scootmobiel of rolstoel);

•	 	persoonlijke verzorging (zoals wassen 
en kleden, toiletgang, eten);

•	 	huishoudelijke taken (zoals koken, 
strijken);

•	 	organisatie van dagelijkse bezigheden 
(zoals transport, financiën);

•	 	ontspanning (zoals sporten, uitstapjes, 
handenarbeid, lezen, bellen);

•	 	wonen (in relatie tot dagelijkse 
bezigheden);

•	 	overige dagelijkse bezigheden (zoals 
week/dagstructuur, bijvoorbeeld voor 
mensen met COPD of reuma);

•	 	individuele schrijftraining (schrijfgroep);
•	 	belasting/belastbaarheid (voorlichting 

over bewegen en lichaamsgebruik).

Ziektekostenverzekering 
Ergotherapie is als verstrekking op-
genomen in de ziektekosten verzekering. 
Per jaar heeft een verzekerde met een 
standaard pakket polis recht op 10 uur 
ergotherapie.

U kunt met vragen altijd bij ons terecht 
per telefoon of per mail. Voor advies en/of 
behandeling is een verwijzing nodig  
van een huisarts of specialist.


