VERGOEDING
Ergotherapie wordt vergoed vanuit de basisverzekering.
Iedere verzekerde in Nederland heeft recht op 10 uur
ergotherapie. Hierin vindt onderzoek en behandeling
plaats, maar ook telefonisch contact, verslaglegging of
een multidisciplinair overleg. Bij ergotherapie voor kinderen onder de 18 jaar wordt het eigen risico niet belast.

KINDER

ERGOTHERAPIE

Sommige aanvullende verzekeringen bieden extra uren
ergotherapie. Dit kunnen wij voor u controleren.

VERWIJZING
U heeft geen verwijzing nodig van de (huis)arts om in
behandeling te komen bij Ergotherapie
Valenti. Wij zijn namelijk ‘direct toegankelijk’, dus u kunt uw
kind direct bij ons aanmelden voor een afspraak. We behandelen zowel aan huis, op school of op de praktijk. Dit
valt uiteraard gewoon onder de vergoeding.

Voor kinderen tot 18 jaar oud

REGIO’S LIEMERS, ARNHEM & APELDOORN

CONTACT
U kunt ons bellen of mailen om een afspraak te maken.
Onze assistente helpt u graag verder. We zijn iedere
werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur bereikbaar.

info@ergotherapievalenti.nl
www.ergotherapievalenti.nl
Hazeland 19, Westervoort
Spoorallee 26, Duiven
Liemers
Apeldoorn

0316 - 441 044
055 - 220 0000

U kunt iedere werkdag tussen 09:00 en 17:00 uur
vrijblijvend contact opnemen met de praktijk

meer info op www.ergotherapievalenti.nl

KINDERERGOTHERAPIE
Als uw kind iets niet (meer) kan als gevolg van een beperking of achterstand, biedt ergotherapie uw kind de kans
dit wel weer te kunnen doen of beter te ontwikkelen. Dit
doen we door het kind bijvoorbeeld een andere manier
van handelen aan te leren, hulpmiddelen in te zetten,
advies te geven of spelenderwijs uw kind nieuwe dingen
te leren.
Bij de behandeling is altijd gericht op de mogelijkheden
en wensen van u en het kind en vindt meestal plaats aan
huis, op school of op de praktijk. Tevens werken we ook
samen met andere zorgverleners en bijvoorbeeld leerkrachten en andere betrokkenen.

PRAKTIJKLOCATIES

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR O.A. HET:
beter leren meekomen op school en (vooruit)
plannen;
verbeteren van sociale vaardigheden en spel;
verbeteren van grove en fijne motoriek, schrijfen knipvaardigheden;
leren omgaan met prikkels uit de omgeving en
van het eigen lichaam (prikkelverwerking);
verbeteren van zelfstandigheid en zelfzorg;

Ergotherapie Valenti heeft twee praktijklocaties. één in
Westervoort en één in Duiven. Onze praktijk in
Westervoort beschikt over een grote showroom met
hulpmiddelen en tweedehands sta-op stoelen.
U kunt hier voor de deur parkeren.

verminderen van onhandigheid en verbeteren
van controle over het eigen lichaam;

De praktijk in Duiven is gevestigd in Gezondheidscentrum
‘t Reinhart op de eerste verdieping. Hier kunt u voor de
deur parkeren en er is een lift.

leren plannen, uitvoeren en controleren van
taken en aanbrengen van structuur;
advies en begeleiding bij rolstoelaanvraag;

ADRESSEN
Hazeland 19
6931 KA Westervoort

verbeteren van zit- en lighouding zowel thuis
als op school;

Spoorallee 26
6921 HZ Duiven

verbeteren van handfuncties en verminderen
van eventuele pijnklachten in de hand en pols;
verbeteren zelfvertrouwen en weerbaarheid;
advies en begeleiding bij woningaanpassingen.

WERKGEBIED
Regio Liemers, Arnhem, Apeldoorn.

Staat uw onderwerp of hulpvraag hier niet bij en twijfelt u
of wij u kunnen helpen? Neem vrijblijvend contact op
zodat wij met u mee kunnen denken.
U kunt ons bellen, mailen of kom gerust langs.

