Meer Ergotherapie is een vrijgevestigde
pratkijk die Extramurale Enkelvoudige
Ergotherapie (EEE) levert binnen de regio
Haarlemmermeer en Amsterdam.
Het doel van Meer Ergotherapie:
Mensen die beperkingen en problemen
ondervinden binnen activiteiten in het
dagelijks leven, (weer) in staat stellen zo
zelfstandig mogelijk te functioneren. Het zo
zelfstandig mogelijk uitvoeren van
betekenisvolle activiteiten op het gebied van
zelfverzorging, arbeid of vrije tijd draagt bij
aan de kwaliteit van het leven. Deze
activiteiten komen voor in de eigen leef- of
maatschappelijke omgeving.
Op basis van:
•	

 de eigen inbreng van de cliënt en zijn
omgeving (als ervaringsdeskundige), en
•	

 de mogelijkheiden die de ergotherapeut
ziet (als professioneel deskundige),
wordt gezamenlijk een plan opgesteld om de
gewenste handelingen opnieuw uit te kunnen
voeren.
Het geven van adviezen, begeleiding en/of
training, kan een belemmering verlichten of
(deels) opheffen, zodat men dit niet meer als
een handicap ervaart.
De doelgroep Meer Ergotherapie:
Wij richten ons op mensen met fysieke
klachten/beperkingen, die ondanks hun
belemmeringen, zo optimaal mogelijk willen
functioneren.
Wat is EEE:
De term EEE verwijst naar de vorm van de
ergotherapeutische behandeling.

Deze is gericht op een enkelvoudige
hulpvraag en vindt over het algemeen plaats
in de eigen leef- en/of maatschappelijke
omgeving. Wij komen dus vaak bij de cliënt
thuis of de werkplek om het probleem te
analyseren. Dit is belangrijk omdat de
omgeving mogelijk invloed heeft op de
problemen, maar ook de oplossingen.
Wat doet Meer Ergotherapie?
Wij houden ons bezig met individuele
advisering, begeleiding en training. Hier
kunnen zowel de cliënt, als de omgeving,
mantelzorgers of zorgverleners, baat bij
hebben.
•	

 Adviseren aan de cliënt en zijn omgeving.
Bijv. m.b.t. de volgende gebieden:
−	

 Het uitvoeren van een activiteit op een andere
manier, zoals opstaan uit een stoel of het
veilig lopen binnenshuis.
−	

 Het inrichten van de woon- of werk-omgeving
van de zorgvrager, zoals toegankelijkheid
creeëren voor een loophulpmiddel of het
rolstoel vriendelijk maken van een
werkplek.
−	

 Het samenstellen van een pakket van eisen
voor hulpmiddelen, zoals een
loophulpmiddel of een werkstoel.
−	

 Het gebruik van hulpmiddelen, en/of
instrueren bij de ingebruikname, zoals het
instellen van een werkstoel of het veilig
lopen achter een rollator.
•	

 Adviseren aan mantelzorg en proffesionele
zorgverleners over zorg en begeleiding.
Het komt regelmatig voor dat niet de
zorgvrager, maar de zorgverlener behoefte
heeft aan training of instructie, om de zorg
voor beiden zo optimaal mogelijk te maken,
zoals het werken met een tillift.

•	

 Adviseren in het kader van wetten en
voorzieningen.
Deze zijn onder te verdelen in:
−	

 Adviezen in het kader van de regeling
hulpmiddelen.
Deze adviezen vinden plaats op verzoek
van de cliënt aan de zorgverzekeraar. De
adviezen hebben betrekking op
hulpmiddelen ten behoeve van fysieke
handicaps en beperkingen, bijv. een staopstoel of rollator.
−	

 Adviezen in het kader van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
Deze adviezen vinden plaats op verzoek
van de cliënt aan de gemeente (WMO) en
hebben betrekking op rolstoelen, woon- en
vervoersvoorzieningen, bijv. een traplift of
een scootmobiel.
−	

 Adviezen in het kader van de wet Reïntegratie
en Arbeid (wet REA).
Deze adviezen vinden plaats op verzoek
van de werkgever en hebben betrekking
op subsidiering voor verstrekking van
voorzieningen ter voorkoming van
(gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid, bijv.
een computeraanpassing of verstelbaar
bureau).
Kosten:
De kosten van een consult bedragen €14,47
per 15 min. Als wij aan huis komen geldt een
toeslag huisbezoek €24,25 per huisbezoek.
Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven
die landelijk worden gehanteerd en worden
vastgesteld door het CTG.
De kosten worden middels een factuur bij u in
rekening gebracht aan het einde van de
maand.
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Zonder verwijzing kan er geen aanspraak
worden gemaakt op een vergoeding uit het
basispakket.
Vanaf 1 januari 2006 is de zorgverzekeringswet
ingegaan. Deze wet heeft bepaald dat de
zorgverzekering een basispakket heeft. In dit
basispakket zit ook ergotherapie, men heeft
recht op 10 behandeluren per jaar. Het aantal
gebruikte uren worden door ons bijgehouden.
Per 2008 is de zorgverzekeringswet aangepast
waarbij de no-claimregeling komt te vervallen.
In plaats van deze regeling wordt een verplicht
eigen risico gehanteerd van maximaal €160,per jaar. Het eigen risico geldt voor bijna alle
zorgvormen uit de basisverzekering dus ook
voor ergotherapie.
Bij de meeste zorgverzekeraars kan er
rechtstreeks door ons gedeclareerd worden. In
sommige gevallen werken de zorgverzekeraars
met een ander declaratiesysteem, waarbij de
cliënt de rekening eerst zelf dient te betalen en
achteraf moet declareren bij de zorgverzekeraar. Het eigen risico wordt door uw
zorgver-zekeraar zelf met u verrekend.

Afspraak afzeggen / afwezigheid bij
afspraak:
•	

 Annulering van een afspraak dient
minimaal 24 uur van te voren worden
doorgegeven. Valt de annulering
binnen 24 uur voor aanvang van de
behandeling, dan wordt er 75% van de
behandelkosten in rekening gebracht.
•	

 Indien men niet aanwezig is op de
afspraak wordt het volledige bedrag
(100%) incl. de toeslag huisbezoek in
rekening gebracht.
Meer Ergo bestaat uit twee delen met elk een
eigen passende naam, namelijk:
1. Meer Ergotherapie, praktijk voor
ergotherapeutische zorgverlening;
2. Meer Ergonomie, ergonomisch
adviesbureau.
Voor beide onderdelen is een folder
geschreven. Mocht u (ook) interesse
hebben in de folder van Meer Ergonomie
dan is het mogelijk om die, net als deze,
te downloaden van de website of aan te
vragen per telefoon (zie onderstaande
gegevens).

Voor meer informatie:
Adres
Taniaburg 63A
2135 BX Hoofddorp
Telefoon 023 562 72 50
Fax 023 562 73 50
E-mail: info@meerergo.nl
Website: www.meerergo.nl

Zelfstandigheid en maatwerk voorop bij
Meer Ergotherapie
Praktijk voor Ergotherapeutische
Zorgverlening

Praktijk voor Ergotherapeutische Zorgverlening & Ergonomisch adviesbureau

Vergoeding:
Men kan in aanmerking komen voor
vergoeding van de kosten, daarvoor moet u
over een verwijzing van de arts beschikken.

Deze folder is geschreven om u een globaal
overzicht te geven van wat Meer Ergotherapie te
bieden heeft. Dit stelt u instaat om na te gaan of
wij u, of iemand in uw omgeving van dienst
zouden kunnen zijn
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