zwolle
Over uw verzekering

Locaties

Voor een goede afwikkeling van de declaraties naar uw

Locatie Middelweg / Ciran Zwolle

zorgverzekeraar, hebben wij uw verzekeringsgegevens en een

Middelweg 402

geldig legitimatiebewijs nodig. Belangrijk is ook dat u zich van

8031 VX Zwolle

tevoren laat informeren over welke vergoeding u ontvangt,
volgens uw polisvoorwaarden. Ergotherapie wordt vergoed

Locatie Gezondheidscentrum De Fenix

vanuit uw basisverzekering, waarin u aanspraak kunt maken op

Lijnbaan 12G

10 uur ergotherapie. U moet wel rekening houden met uw eigen

8011 AR Zwolle

wettelijke bijdrage. Vanuit uw aanvullende verzekering kunt u
het aantal uren uitbreiden. Wanneer na het indienen van een

Locatie Landstede Sportcentrum

declaratie blijkt dat uw zorgverzekeraar uw behandelingen niet

Hogeland 10

vergoedt, ontvangt u een nota die u zelf dient te voldoen. Een

8024 AZ Zwolle

overzicht van tarieven vindt u in onze wachtkamer of op onze
website. Mocht u verhuizen tijdens uw behandelperiode, of kort

Locatie ProﬁtGym

nadien, dan verzoeken wij u om ons tijdig een verhuisbericht te

Geert Grootestraat 3

sturen.

8022 CG Zwolle

Afspraak maken
U kunt bij Ergotherapie Zwolle op verschillende manieren
een afspraak maken. Zowel telefonisch, direct aan de balie of
via onze website. Wij hanteren geen wachtlijst en proberen
direct een afspraak met u te maken, rekening houdend met uw
persoonlijke wensen.

Afspraak afzeggen
Indien u onverhoopt uw geplande afspraak niet na kunt komen,
dient u dit uiterlijk 24 uur van te voren door te geven. Indien

Contactgegevens
038 453 55 03

u niet of te laat afbelt, zijn wij genoodzaakt 75% van de kosten
van een behandeling volgens het particulieren tarief in rekening
te brengen. Een overzicht van de tarieven vindt u in onze
wachtkamer of op onze website.

info@fysiopluszwolle.nl
www.fysiopluszwolle.nl
@FysioPlusZwolle

/FysioPlusZwolle

Ergotherapie
www.fysiopluszwolle.nl

Ergotherapie

Ergotherapie

Optimaal blijven genieten

Ergotherapie betekent letterlijk het weer mogelijk maken van

Personen die na een handicap of ziekte tegen problemen

Praktijkinformatie

de dagelijkse handelingen voor mensen die een lichamelijke of

aanlopen op het gebied van zelfredzaamheid, productiviteit,

Ergotherapie Zwolle is onderdeel van FysioPlus Zwolle en richt

psychische beperking hebben opgedaan na een ziekte of handicap.

mobiliteit, vrije tijd of wonen hebben baat bij een oplossing op

Een ergotherapeut probeert om samen met u handelingen waar u

maat. Het belangrijkste uitgangspunt van Ergotherapie Zwolle

in het dagelijks leven tegen aan loopt te optimaliseren. Dit kunnen

is om personen optimaal van hun dagelijkste activiteiten te

handelingen zijn zoals het leren aankleden, maar ook complexere

laten genieten door activiteiten waar ze tegen aan lopen in

handelingen zoals het zelfstandig leren wonen.

hun dagelijks leven te optimaliseren. Ergotherapie Zwolle is

zich op het optimaal functioneren van mensen in hun eigen
omgeving. Therapie in onze praktijk wordt gekenmerkt door zijn
specialistische aanpak volgens de nieuwste richtlijnen binnen de
ergotherapie. Onze praktijk is gespecialiseerd in ergotherapeutische

aangesloten bij FysioPlus Zwolle en biedt in haar eigen praktijk

zorg bij o.a. (oncologische) revalidatie, volwassenen, ouderenzorg en

niet alleen reguliere zorg, maar ook informatieve lessen zoals

chronische aandoeningen.

Werkwijze

Afhankelijk van de hulpvraag bieden wij u:

Samen met u wordt bekeken welke aanpak voor u het meest

•
•
•

valpreventie of scootmobieltraining aan.

Advisering en begeleiding bij het aanreiken

eﬀectief is. Tijdens het eerste vraaggesprek kunnen wij de juiste

Kwaliteit & privacy

van geschikte hulpmiddelen,

informatie verkrijgen om van hieruit een aantal observaties te

Door de samenwerking met FysioPlus Zwolle wordt bij

doen. Op deze manier kunnen wij de problemen die u ervaart

Ergotherapie Zwolle dezelfde kwaliteit en privacy niveau

tijdens het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten in kaart

gehanteerd. Uw gegevens worden vastgelegd in onze

brengen. De observaties vinden veelal plaats op de plek waar u ze

computersysteem conform de wet persoonsregistratie (WPR).

meestal uitvoert, bijvoorbeeld thuis of op uw werk. Hierna stellen

Op al uw gegevens is het privacy reglement van toepassing.

we het behandelplan op. Daarnaast verwachten wij betrokkenheid

Onze ergotherapeuten zijn geregistreerd in het Centraal

en actieve deelname aan de therapie.

Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Advisering en begeleiding bij het zelfstandig uitvoeren
van activiteiten,
Advisering en begeleiding bij het organiseren
van uw dagindeling.

Doel is dat u uw dagelijkse activiteiten optimaal kunt uitvoeren.
Voorlichting en preventie zijn belangrijke onderdelen binnen onze
totale begeleiding. Uw therapeut kan u er alles over vertellen.

Specialisaties
Bij Ergotherapie Zwolle hebben onze ergotherapeuten
zich gespecialiseerd. Zo vindt u bij ons ergotherapeuten
gespecialiseerd in hulp bij alle dagelijkse handelingen bijvoorbeeld
bij (oncologische) revalidatie, volwassenen, ouderenzorg en
chronische aandoeningen. De ergotherapeuten van Ergotherapie
Zwolle scholen zich continu bij om op de hoogte te zijn van de
beste behandelmethodes.

