
	

		
	

Ergotherapie en oncologie 
Training   ‒   analyse   ‒   advies   ‒   compensatie   ‒   preventie  

Dé basis voor een goede behandeling 
	

Contact:  
Weertseriet 17 
7481 BC Haaksbergen 
tel: 06-12353987 
	

Contact:  
Pr. Bernhardstraat 4-6 
7573 AM Oldenzaal 
tel: 0541-760021 
	

Werkgebied:  
- Haaksbergen 
- Enschede 

	
	

Werkgebied:  
- Oldenzaal 
- Losser 
- Dinkelland 

	

 

ADL: Activiteiten dagelijks leven. Adviseren en trainen van dagelijkse  
handelingen zoals: toiletgang, wassen, aankleden. Gericht op comfort. 
 

Cognitief: Het aanbieden van strategieën om het cognitief disfunctioneren te 
compenseren. 
 

Decubituspreventie: Het voorkomen van decubitus. Educatie, advies over 
drukverlagingen en het inzetten en ondersteunen van de aanvraag van 
hulpmiddelen o.a. zitkussens, matrassen. 
 

Eten en drinken: Het inzetten en hanteren van bestek. Advies en instructies 
over een juiste houding tijdens het eten en drinken. Inzetten van hulpmiddelen 
om de situatie veilig en comfortabel te laten verlopen. 
 

Hulpmiddelen: Observeren en analyseren om indien nodig tot een adequaat 
hulpmiddel te komen. Aanvraag ondersteunen, training en advies over juist 
gebruik. 
 

Lighouding/zithouding/transfers: Observeren, analyseren, trainen, adviseren 
aan mantelzorger en/of thuiszorg. Indien nodig aanvragen, inzetten, instrueren 
van hulpmiddelen. 
 

Valpreventie: Onderzoek gericht op het verkleinen van de kans op vallen. 
Instructies en advies, eventueel inzetten van hulpmiddelen. 
 

Mantelzorg adviseren: Advies aan mantelzorger gericht op het voorkomen  
van overbelasting en tips om hoe om te gaan met de zorgsituatie.  
 

Woning inventarisatie: Signaleren van risico’s. Advies gericht op veiligheid en 
comfort van de omgeving. 
 

 

ADL: Activiteiten dagelijks leven. Observeren, analyseren, trainen van wassen, 
kleden, eten, drinken, huishoudelijke activiteiten, hobby’s, vrije tijd. 
 

Arbeid: Analyseren van mogelijkheden om arbeidswerkzaamheden te behouden 
of te hervatten. 
 

Arm hand functie: Onderzoek bij arm/handklachten ontstaan door motorische 
of sensorische uitval, waaronder neuropathie. 
 

Cognitief: Het aanbieden van strategieën om het cognitief disfunctioneren te 
compenseren. 
 

Ergonomie: Toepassen van ergonomische principes in dagelijkse handelingen 
met als doel: besparen van energie. 
 

Hulpmiddelen: Observeren en analyseren om indien nodig tot een adequaat 
hulpmiddel te komen. Aanvraag ondersteunen, training en advies over juist 
gebruik. 
 

Valpreventie: Omgaan met balansproblemen tijdens dagelijkse handelingen. 
Onderzoek gericht op het verkleinen van de kans op vallen. Instructies en advies, 
eventueel inzetten van hulpmiddelen. 
 

Vermoeidheidsmanagement: Inzicht verkrijgen in de invloed van vermoeidheid 
op dagelijkse handelingen. Advies in het kader van energiemanagement, 
belasting en belastbaarheid op elkaar afstemmen. 
 

Visuele strategieën: Analyseren van handelingsproblemen t.g.v. visuele 
stoornissen. Het aanbieden en trainen van strategieën om visueel-
disfunctioneren te compenseren o.a. cueing. 
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