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Ergotherapie
Basale stimulatie
Basale stimulatie kan de zorgvragers helpen zich goed te voelen in
hun lichaam en de nabije omgeving.
Dit door hen om een bewuste manier aan te raken, te bewegen.
Wij bieden basale stimulatie aan tijdens therapiesessies en
dagdagelijkse handelingen. Basisprincipes geven we door aan andere
zorgverleners.

Ontwikkeling
Via observatielijsten en testen stellen we doelen voorop.
We willen de ontwikkeling van de zorgvrager stimuleren op
verschillende domeinen:
•
•
•
•
•
•

Lichaamsschema
ADL
Kijkgedrag
Fijne motoriek
Taakspanning en werkhouding
Cognitieve vaardigheden

Hulpmiddelen
We hebben kennis van bestaande hulpmiddelen op de markt.
En we werken samen met firma’s om producten te optimaliseren.
Advies geven rond hulpmiddelen en ze uittesten doen we binnen
de leefgroep of klas of thuis.
In de voorziening ondersteunen we de aankoop, levering en
opvolging van hulpmiddelen.

Vrije tijd
Samen met het team gaan we op zoek naar de individuele interesses
van de zorgvragers.
We creëren voorwaarden om hun vrije tijd zo kwaliteitsvol mogelijk
te beleven.

Ergotherapie
Gedrag
Bij zorgvragers die moeilijk gedrag stellen, passen we de leefwereld
aan en personaliseren we de benadering.
Enkele voorbeelden:
Structureren van tijd, materiaal en ruimtes
Voorspelbaarheid inbouwen
• Zorgen voor prikkelhantering
• Aanleren van zelfbeschermend of sociaal aanvaardbaar gedrag
• Taakanalyse en werken in deelstapjes
•
•

Visuele stimulatie
Samen met oogarts, ouders en team
zoeken we naar visuele mogelijkheden
van de zorgvragers. Met materialen om
het kijken te stimuleren en de kwaliteit
van het kijken beter te maken.
We zorgen dat tips en adviezen
doorstromen naar het netwerk van de
zorgvragers.

Ergonomie
We dragen ook zorg voor de zorgverleners:
Advies rond houding en dynamisch werken
•
•

Hef– en til technieken aanleren
Hulpmiddelen correct leren gebruiken

Als de zorgverleners ergonomisch handelen, dan biedt dit ook een
veilig en comfortabel gevoel aan de zorgvragers.

Ergotherapie

•

Doelgericht handelen

•

Multidisciplinair werken

•

Zelfstandigheid optimaliseren

•

Wonen, werken, school, vrije tijd

•

Advies en begeleiding in de thuissituatie

