
 
 

Ergotherapie Willen-Kunnen

Nieuwsbrief
Deze nieuwsbrief is 
bedoeld om u op de 
hoogte te brengen van het 
nieuws binnen de praktijk, 
het vakgebied en andere 
relevante zaken. 
De nieuwsbrief is bedoeld 
voor zowel 
zorgprofessionals als 
cliënten en zal daarom ook 
binnen diverse settings en 
op diverse manieren 
verspreid worden.
De nieuwsbrief zal enkele 
malen per jaar verschijnen.
Mocht u vragen of 
opmerkingen hebben n.a.v. 
deze of volgende 
nieuwsbrieven, dan 
verneem ik dit graag van u.

Ergotherapie Willen-Kunnen krijgt steeds vaker vragen van 
mensen die moeite ervaren bij het aan- en uittrekken van 
steunkousen. Dit is een handeling die enige vaardigheid en 
inspanning vraagt. Het komt vaak voor dat mensen thuiszorg 
ontvangen voor het aan- en uittrekken van de steunkousen, 
hierdoor worden mensen beperkt in hun zelfredzaamheid. 
Wist u dat ergotherapie kan helpen deze handeling te 
analyseren zodat de mogelijkheden om zelfstandig de kousen 
aan- en uit te trekken optimaal worden benut. Het kan zijn dat 
iemand met gebruik van een hulpmiddel wel instaat is deze 
handeling uit te voeren. Bij Ergotherapie Willen-Kunnen krijgt 
de cliënt uitgebreide instructies, kunnen verschillende 
hulpmiddelen uitgeprobeerd worden en wordt de cliënt 
ondersteund bij de aanvraag voor vergoeding richting 
zorgverzekeraar. Hiervoor werken wij samen met Kousen Zorg 
Twente.
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U kunt wat u wilt Vergoeding

Contact
Ergotherapie Willen-Kunnen

Weertseriet 17
7481 BC Haaksbergen

Uw mogelijkheden worden optimaal benut.
Er wordt gekeken wat het best bij u past:

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van 
alle zorgverzekeraars, zij vergoeden 10 uur per 
kalenderjaar. Er zijn zorgverzekeringen die meer 
vergoeden, raadpleeg hiervoor de polis van uw 
zorgverzekeraar

U kunt ook zonder verwijzing terecht bij 
Ergotherapie Willen-Kunnen.

www.willen-kunnen.nl
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Op donderdagavond 30 juni zal Lisan Scharenborg tijdens het laatste Alzheimercafé van het 
seizoen een presentatie geven over de gevolgen van dementie in het dagelijks handelen.
Mensen met dementie worden vaak beperkt bij het uitvoeren van hun 
dagelijkse activiteiten. Vooral omdat zij problemen hebben met het 
onthouden van informatie, het plannen, herkennen of het nemen van 
initiatief. Dit heeft niet alleen grote gevolgen voor het leven van degene met 
dementie maar ook voor de mantelzorger. Hoe ga je hiermee om en welke 
praktische tips kunnen helpen om iemand met dementie zo goed mogelijk te 
begeleiden bij de dagelijkse activiteiten?
Heeft u persoonlijk of als professional belangstelling in dit onderwerp dan 
bent u deze avond om 19.30 uur van harte uitgenodigd in Café de Oude 
Molen, Fazantstraat 35, Haaksbergen

Alzheimercafé over “Hoe kan ik de praktijk de baas?”
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Uit de praktijk: steunkousen



Naast problemen met bewegen, praten en onthouden zijn er ook veel problemen die pas 
opvallen wanneer iemand weer thuis is, zoals:
• Meer moeten nadenken bij het handelen. (cognitieve problemen)
• Eerder en langer moe. (vermoeidheid)
• Last met dubbeltaken. (multi-tasken)
• Moeite met drukke omgeving. (prikkelverwerking)
• Ziet de wereld anders. (ruimtelijke stoornissen)
• Verandering van wil, initiatief interesse. (passiviteit)

Lisan Scharenborg

De duur van een ziekenhuisopname na hersenletsel wordt steeds korter. Gevolg: 
mensen komen steeds eerder thuis. Thuis is de plek waar mensen met hersenletsel het 
meest met de gevolgen geconfronteerd worden. Ergotherapie Willen-Kunnen volgde de 
cursus “Neurorevalidatie in de de eerste lijn” om mensen aan huis op weg te helpen.
Hieronder staan voorbeelden van wanneer u ergotherapie in kunt schakelen 
en van welke behandelmogelijkheden gebruik gemaakt kan worden.

Wanneer:

• Optimaliseren van dagelijkse handelingen; 
Hierbij wordt niet alleen gekeken naar wassen en aankleden 
maar ook naar de uitvoering van het huishouden, werk, hobby’s 
en vervoersmogelijkheden.
• Het aanleren van leerstrategieën voor de inzet van neurale 

structuren en het stimuleren van plastische veranderingen;
Zoals: conditionering, chaining, trial and error, foutloos leren, 
verbale zelfsturing.
• Optimaliseren van motorische en sensorische 

functiestoornissen;
Het oefenen en trainen van motorische en sensorische functies 
en hiermee om te gaan in de eigen omgeving.

Neurorevalidatie

Behandelmogelijkheden:

Praktijkadres: Ergotherapie Willen-Kunnen, 
Weertseriet 17, 7481BC Haaksbergen

Ik ben ergotherapeut en praktijkeigenaar van Ergotherapie 
Willen-Kunnen. Door mijn achtergrond als verpleegkundige heb ik 
veel ervaring met zorgsituaties, veelal met ouderen. Graag denk 
ik met jullie mee.
Vrijwillig zet ik mij in voor Noaberhulp de Veldmaat en Alzheimer 
Café Haaksbergen.
Mijn praktijk bevindt zich bij Fysiotherapie Noordman, op 
woensdag morgen ben ik hier beschikbaar voor vragen, loopt u 
gerust eens binnen. Wilt u zeker weten dat ik aanwezig ben bel 
dan even van te voren.


