ERGOTHERAPIE OP SCHOOL OF THUIS
Informatie over extramurale ergotherapie voor kinderen met motorische problemen

Wat kunnen wij voor u betekenen?
Wellicht dat u het probleem van uw kind herkent in een van
de volgende situaties:
•
Uw kind heeft zichtbaar moeite met het uitvoeren van
dagelijkse handelingen op school, thuis of in de vrije
tijd. U ziet dat activiteiten zoals knutselen, knippen,
veters strikken en (voorbereidend) schrijven erg moeilijk
zijn.
•
Uw kind heeft moeite met leren schrijven. Het vindt de
lettervormen moeilijk en klaagt over pijn in de hand bij
het schrijven.
•
Uw kind heeft zoveel moeite met schrijven op school
dat u en de leerkracht zich afvragen of het gebruik van
een laptop niet beter voor uw kind is.
•
Uw kind gaat naar het vervolgonderwijs en u vraagt
zich af hoe het de afstand naar school met al die
schoolboeken moet afleggen.
•
Uw kind heeft problemen met de toegankelijkheid van
het schoolgebouw.
•
Uw kind heeft op school problemen met het volgen
van de praktijklessen op het gebied van bijvoorbeeld
techniek of koken. Het is moeilijk om gereedschap te
hanteren en machines veilig te bedienen.
•
Uw kind zit op een kinderdagverblijf of school en heeft
daar bijzondere voorzieningen nodig om mee te kunnen
doen met de andere kinderen uit de groep. Bijvoorbeeld
voorzieningen om te zitten, zich te verplaatsen en zich
te verzorgen.

Via enkelvoudige extramurale ergotherapie van Adelante
kunnen we snel op dit soort situaties inspringen, zodat het
dagelijkse functioneren voor uw kind een stukje eenvoudiger
wordt.
Wat houdt onze begeleiding in?
Nadat u een aanvraag heeft ingediend voor enkelvoudige
extramurale ergotherapie, gaan we samen bekijken welke
hulpvraag uw kind heeft en welk onderzoek daar het beste
bij aansluit. Wij onderzoeken het kind vervolgens in de
omgeving waar hij of zij problemen ervaart. Dit onderzoek
is specifiek gericht op de hulpvraag en kan variëren van
een onderzoek naar de schrijfvaardigheid, het bijwonen van
een les op school tot het voorbereiden en passen van een
hulpmiddel. Op basis van dit onderzoek leggen we u een
plan van aanpak voor. Hierin staat wat we willen bereiken,
op welke wijze we dat gaan doen en wat de rol van u en de
andere betrokkenen bij de behandeling is.
De behandeling is altijd kortdurend en kan variëren van
een advies over de omgang met het probleem tot een serie
ergotherapeutische behandelingen thuis of op school.
Daarbij krijgt u ook advies over de aanpak en de toepassing
van eventuele hulpmiddelen, inclusief informatie over
de procedures die u moet volgen om het hulpmiddel te
verkrijgen. Het kan voorkomen dat u voor een passing naar
Adelante in Valkenburg a/d Geul moet komen.

Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen

Uw kind heeft zichtbaar moeite met het uitvoeren van dagelijkse handelingen op school, thuis of in de vrije tijd. U
ziet bijvoorbeeld dat werkjes zoals knutselen, het strikken van veters, het eten met bestek of het leren schrijven erg
moeilijk zijn. Het kan zijn dat er aanpassingen aan de omgeving nodig zijn. Adelante kan kinderen van 0 tot 20 jaar met
primair motorische problemen ondersteunen met enkelvoudige extramurale ergotherapie. Samen met u kijken we naar
de mogelijkheden en kansen voor uw kind.

Enkelvoudige extramurale
ergotherapie van Adelante maakt
het dagelijkse functioneren voor uw
kind een stukje eenvoudiger.

De behandelingen vinden in overleg met u en als ze op
school plaatsvinden, ook met de leerkracht plaats. De duur
van de behandeling is afhankelijk van de hulpvraag, tot
een maximum van 10 tot 12 uur per jaar. Rapportage en
overleg vallen ook in deze tijd, omdat ze deel uitmaken van
de behandeling.

Welke kosten zijn er aan verbonden?
Deze vorm van ergotherapie wordt vergoed door de
basisverzekering van uw ziektekostenverzekering. Het
aantal uren waar u recht op heeft, kunt u bij uw verzekering
navragen.
Hoe kunt u zich aanmelden?
Uw huisarts of de specialist waar uw kind in behandeling
is, kan u doorverwijzen naar Adelante voor enkelvoudige
extramurale ergotherapie. Deze verwijzing kunt u sturen
naar het servicebureau van Adelante kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen o.v.v. enkelvoudige extramurale
ergotherapie.
Meer informatie/contact?
Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact
opnemen met het servicebureau van Adelante in Valkenburg
a/d Geul. Het servicebureau is van maandag t/m vrijdag
geopend van 8.30 tot 17.00 uur en bereikbaar via 0455282600. Meer informatie over Adelante treft u aan op www.
adelante-zorggroep.nl

ADELANTE
Adelante kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen
biedt een omvangrijk zorgpakket voor kinderen met
een primair lichamelijke beperking. Bij de mytylschool
kunnen de kinderen terecht voor speciaal basisonderwijs
en speciaal voortgezet onderwijs. Verder bieden wij
o.a. zorg en begeleiding aan in de vorm van logeren,
dagopvang en woontrainen. Adelante kinderrevalidatie,
speciaal onderwijs & wonen maakt deel uit van de
zorggroep Adelante. De zorg van Adelante richt zich
ook op onderzoek, behandeling en advies op het
gebied van complexe en algemeen specialistische
revalidatiegeneeskunde voor volwassenen, audiologie
en communicatie en arbeidsreïntegratie.
In het kenniscentrum van Adelante wordt continu
onderzoek verricht naar zorgvernieuwing en verbetering
van behandelmethoden.
De ruim 900 professionals van Adelante zijn werkzaam
in Hoensbroek, Valkenburg a/d Geul, Heerlen,
Maastricht, Venlo en Steijl. Daarnaast is Adelante actief
in de poliklinieken van ziekenhuizen en in de ambulante
begeleiding.
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Wie gaan dit samen met uw kind doen?
De behandeling wordt gegeven door een ergotherapeut,
verbonden aan Adelante, kinderrevalidatie, speciaal
onderwijs & wonen. Met uw toestemming overleggen we, als
dit nodig is, met andere behandelaren van uw kind.

