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Welke mogelijkheden biedt 
ergotherapie?
Ergotherapie geeft mensen de kans meer 

zelfstandig te zijn en zich te ontwikkelen. 

Oefenen, speciale hulpmiddelen en 

aanpassingen aan de omgeving bieden 

nieuwe mogelijkheden.

Een paar voorbeelden

• Rechtop zitten in een aangepaste 

stoel en spelletjes doen;

• Zelf eten met speciaal bestek;

• Zelf douchen met houvast aan 

beugels en een stoel;

• Knopen dichtdoen en veters strikken; 

Heeft uw kind of familielid problemen met bijvoorbeeld 
wassen, eten, spelen of aankleden? Dan zoeken de 
ergotherapeuten van Elver graag naar een oplossing. Samen 
met u en onze andere specialisten die de mogelijkheden van 
mensen met een verstandelijke beperking kennen en benutten. 
Wilt u ergotherapie aanvragen of wilt u meer informatie? Bel of 
mail ons gerust. Ook als uw kind of familielid in een andere 
instelling of thuis woont. Wij helpen u graag verder. 

• De telefoon en de computer 

gebruiken;

• Helpen met koken;

• Knutselen, handwerken, tekenen en 

schilderen;

• Aanraken en aangeraakt worden;

• Rustig blijven bij veel geluid.

Dit is 
ergotherapie 



E
rg

o
th

erap
ie

Hoe werken onze 
ergotherapeuten?
De ergotherapeuten van Elver 

beginnen altijd met kijken. Kijken 

naar hoe iemand zich beweegt en 

gedraagt op de plek waar het 

probleem zichtbaar is. Thuis, op het 

werk, op school, of bij de 

dagbesteding. Wat zij gezien hebben 

bespreken ze met uw kind of 

familielid, met u en met de 

begeleiders. De ergotherapeuten 

werken ook samen met andere 

specialisten van het Elver 

Behandelcentrum, zoals de Arts voor 

Verstandelijk Gehandicapten, de 

gedragskundige, logopedist en 

fysiotherapeut. Samen met u 

organiseren zij de beste hulp. De 

ene keer is dat een aanpassing aan 

de omgeving of een hulpmiddel, de 

andere keer een speciaal 

oefenprogramma dat precies bij uw 

kind of familielid past. En soms 

gaan de ergotherapeuten met een 

hele groep aan de slag. Zo werken 

de specialisten van Elver geduldig 

en creatief met de unieke 

mogelijkheden van ieder mens. 

Sensorische Informatieverwerking 

heeft de aandacht van de 

ergotherapeuten. 
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Wilt u meer weten over SI? Vraagt 

u naar de speciale folder of kijk op 

www.elver.nl Ook het verhaal van 

Jeroen in deze folder laat zien wat 

SI kan betekenen. 

Voorbeeld Daan
Daan is spastisch. Hij zit vaak 

scheef en kan zijn linkerarm en 

linkerhand bijna niet gebruiken. 

Daan wil heel graag zelf eten maar 

dat lukt niet, hij heeft altijd hulp 

nodig. Zijn moeder vraagt de 

ergotherapeut of ze een oplossing 

weet. De ergotherapeut zorgt er 

eerst voor dat Daan beter kan 

zitten. Hij krijgt een aangepaste 

Wat is S(ensorische) I(nformatie) 
verwerking?
Sensorische Informatieverwerking leert 

mensen om goed te reageren op wat zij 

horen, zien, voelen, ruiken en proeven. 

De signalen van onze zintuigen zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat we niet vallen als 

we bewegen en spelen. Of niet schrikken 

als iemand ons aanraakt. Bij sommige 

mensen met een verstandelijke 

beperking komen de signalen verstoord 

door. Dat kan vervelende gevolgen 

hebben. Bijvoorbeeld onhandigheid, 

slechte concentratie, houterig bewegen 

of aanraking en geluid vervelend vinden. 

En het kan ervoor zorgen dat iemand 

zich terugtrekt, heel actief wordt of zelf 

agressief wordt. SI zorgt voor een nieuwe 

balans en meer gemak in het leven.



stoel waarin hij rechtop zit. Daan wordt 

nu veel minder snel moe aan tafel. Hij 

gaat ook het pakken, loslaten en gericht 

bewegen oefenen met de ergotherapeut. 

Daan leert om met zijn rechterhand 

brood te smeren. Een speciaal 

broodplankje zorgt ervoor dat zijn 

boterham niet wegschuift en hij krijgt 

een mes met een dik handvat. Zo smeert 

en eet Daan nu helemaal zelf zijn 

boterhammen.

Voorbeeld Jeroen
Jeroen heeft autisme. Hij vindt het niet 

prettig als mensen hem aanraken. Ook 

geluid vindt hij vervelend. Die prikkels 

komen bij Jeroen extra sterk binnen. 

Soms raakt hij flink van streek en dan 

slaat hij zichzelf. De groepsleiding neemt 

contact op met de ergotherapeut. Zij 

leert Jeroen langzaam maar zeker 

wennen aan aanrakingen. Een paar keer 

per dag masseert ze Jeroens handen, 

armen, rug, benen en voeten met een 

speciale zachte borstel. Daarna drukt ze 

stevig op zijn schouders, ellebogen, 

heupen, knieën en enkels. Deze techniek 

heet de borsteldruktechniek. 

Jeroen kan steeds beter tegen aanraken. 

Hij vindt het geen probleem meer om ‘s 

morgens gewassen te worden. 
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VRAGEN OVER ERGOTHERAPIE?

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen? Neem dan gerust contact op met 
het Elver Behandelcentrum. Wij helpen u 
graag verder.



Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over 

kleine en grote stappen, over verdriet en 

geluk. Over samen verder komen, groeien of 

simpelweg genieten van een glimlach. Bij 

Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbinding. We willen de 

beste zorg realiseren. Dat doen we samen 

met onze bewoners, deelnemers  en 

verwanten. De zorg stemmen we af op 

persoonlijke wensen en situaties. Bewoners 

en deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.

CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, postbus 3, 

7030 AA Wehl


