
Veiligheid in en 
om de woning 

Gastspreker ergotherapeut Merel van der Sar 

Voorlichting tijdens de cursus & huisbezoek op maat 



 
Ergotherapie wat 
kun je ermee?  
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Wat is ergotherapie? 

Ergotherapie is een paramedisch beroep. Als 
ergotherapeut ondersteun ik mensen met een 
lichamelijke of mentale beperking om zich zo 
zelfstandig mogelijk te redden in hun dagelijkse 
leven. Het gaat daarbij om betekenisvolle 
activiteiten. 

 

Bekend van: 

• Hulpmiddelen 

• Werkplekadviezen 
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https://www.youtube.com/watch?v=Ud5Fp279g4Y  
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Ergotherapie breed inzetbaar 

• Adviseren en begeleiden bij barrières in dagelijkse activiteiten 

   Bv. leren zelfstandig wassen & aankleden, boodschappen doen. 

• Meedenken over de keuze en verdeling van activiteiten in de dag 

   Wat is belangrijk voor iemand om te kunnen (blijven) doen? Belasting vs. Belastbaarheid 

• Voorlichting aan cliënten, mantelzorgers en naaste betrokkenen 

    Bv. psycho-educatie, aanschaf gebruik hulpmiddelen/voorzieningen, valpreventie. 

 

• 10 behandeluren in het basispakket van zorgverzekeraar, eigen risico wordt 
wel aangesproken.  
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Werkvelden ergotherapeut 

• 1e lijn ergotherapie; Direct Toegankelijk Ergotherapie (DTE) 

• 2e lijn: revalidatie, ziekenhuis, verpleegzorg, GGZ, 
gehandicaptenzorg, Visio 

• Kinderergotherapie  

• Advisering: bijv. Welzorg, Meyra, Vegro 

• Arbeid: re-integratiebegeleiding, arbo-advies 

• Letselschade 

• Vluchtelingen 

• WMO 
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Voorlichting 
veiligheid in en om de 
woning in de cursus 
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Voorlichting in de cursus valpreventie 

Doel: 

Cursisten informeren over de valrisico’s in de woning  

+ advies over het veiliger maken van de woning.  

 

Middelen: 

• Visueel: banner 

• Gestructureerd: checklist Voorkom dat u thuis valt (veiligheid.nl) 

 

Bronnen: Ergotherapierichtlijn Valpreventie, 2016 
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Valrisico’s & Advies 
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Hulpmiddelen 
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Antislipsokken €8,99 bij Vegro 

Antislipspray €29,99  voor 100 ml 

Antislipstrips €14,95  voor 30 stuks 

Verbouwing € op maat via partners 

Antislip badmat vanaf €11,- 



Checklist 

Bron: Veiligheid.nl brochure Hoe veilig bent u thuis, pagina 3 & 4 
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Huisbezoek 
Veiligheid in huis 
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Huisbezoek 
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Waar vind ik een ergotherapeut? 

• 1e lijns praktijken in de wijk: bv. Ergotherapie Rotterdam.  
www.zorgkaartnederland.nl 

 

• Zorginstellingen in de wijk hebben steeds vaker ook 1e lijn. 
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Handige links & tips 

• www.zorgkaartnederland.nl 

• www.mijnhuisopmaat.nl 

• www.hetzalwerken.nl zij hebben een 
WMO-quickscan gemaakt: 
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www.wmoradar.nl 
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Contactgegevens 

Merel van der Sar 

Ergotherapeut & Buurtcoach Mantelzorg 

 

Huis van de wijk 

Kipstraat 37 

3011 RS Rotterdam 

Tel:  06 -54 96 67 291 


