
VOOR EEN LEVEN MET KLEUR

ERGOTHERAPIE
ZINZIA



Wie zijn wij?
Ergotherapie Zinzia heeft een team

van ervaren en gedreven ergothera-

peuten voor u klaar staan. Naast veel

ervaring hebben onze therapeuten

ook een extra specifieke deskundig-

heid, namelijk (kwetsbare) ouderen.

Via Ergotherapie Zinzia kunt u van

deze waardevolle kennis profiteren!

Waarom waardevol?
Bij een hogere leeftijd kunnen zich

lichamelijke en psychische klachten

openbaren. Ook hebben ouderen

vaak meerdere complexe aandoen-

ingen. Specifieke kennis is dan vereist,

evenals een goede samenwerking

tussen verschillende disciplines. Hier-

bij staan uw wensen uiteraard centraal.

De dagelijkse dingen wilt
u toch zelf blijven doen!

Zelfstandigheid is voor veel mensen de normaalste

zaak van de wereld. Wanneer u ouder wordt, is dit

niet altijd meer vanzelfsprekend. Wij kunnen u helpen

uw zelfstandigheid zo lang mogelijk te behouden.

Respect en aandacht voor uw manier van leven zijn

onze uitgangspunten. In deze folder leest u wat wij

voor u kunnen betekenen.



Heeft u moeite met gewone,
dagelijkse handelingen?
Ergotherapie richt zich op de dage-

lijkse handelingen. Ergotherapie

wordt ingezet wanneer activiteiten,

die automatisch behoren te gaan, niet

meer volledig mogelijk zijn. Hierbij

kunt u denken aan eten, aankleden,

schrijven, boodschappen doen, tele-

foneren, opstaan, fietsen, autorijden,

huishoudelijk werk of hobby’s. Alle-

maal handelingen die eigenlijk heel

‘normaal’ zijn of zouden moeten zijn.

De ergotherapeut stelt in overleg

met u een plan van aanpak op. Dit

plan kan gericht zijn op herstel van

lichaamsfuncties, opnieuw leren een

activiteit uit te voeren of de activiteit

leren uitvoeren met behulp van

hulpmiddelen of aanpassingen.

Verder kan de ergotherapeut u

begeleiden bij het aanvragen van

hulpmiddelen en/of voorzieningen 

bij de gemeente, de ziektekosten-

verzekeraar of bij andere instanties.

Kwaliteit
Onze ergotherapeuten zijn

geregistreerd in het Kwaliteitsregister

Paramedici. Om geregistreerd te

blijven, volgen de therapeuten jaarlijks

scholingen.

Specialismen

Ergotherapie Zinzia is gespecialiseerd in:

> Bevorderen zelfstandigheid thuis

> Adviseren bij hulpmiddelen en rolstoelen

> Adviseren bij woningaanpassingen

> Scootmobiel- en elektrische

rolstoeltraining

> Coachen en adviseren

mantelzorgers en professionals

> Trainen huishoudelijke en zelfzorgtaken

> Palliatieve zorg

> Multipathologie

> Neurologische aandoeningen

> Revalideren na een beroerte



Praktische informatie
Ergotherapie Zinzia heeft contracten

met alle verzekeraars.

Behandelingen ergotherapie worden

vergoed uit de basisverzekering.

Wij behandelen op verwijzing van

de huisarts, de specialist ouderen-

geneeskunde en op verwijzing van

specialisten.

De therapeut verstrekt u graag meer

informatie, bijvoorbeeld over de

tarieven, de behandelovereenkomst

of uw privacy.

Contact en afspraken
Consulten en behandelingen vinden

plaats op afspraak. Bij het maken van

de afspraak kunt u aangeven wat uw

hulpvraag is. De afspraak kan in de

praktijk of bij u thuis plaatsvinden,

afhankelijk van uw situatie.

Zinzia Zorggroep
Naast ergotherapie kunt u bij Zinzia

Zorggroep ook terecht met verschil-

lende zorgvragen. Wij bieden

verpleeghuiszorg, revalidatiezorg, 

somapluszorg, dagbehandeling en

hospicezorg. Zinzia ondersteunt u als

het niet meer lukt om zelfstandig te

wonen. Vanwege dementie of licha-

melijke klachten, of een combinatie

daarvan. U kunt bij ons prettig wonen

met zorg, in één van onze vier ver-

pleeghuizen in Wageningen, Renkum

en Bemmel. Zinzia biedt gespeciali-

seerde zorg ook bij u thuis aan.
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Bent u geïnteresseerd?
Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met Ergotherapie Zinzia. U kunt mailen naar

ergotherapie@zinzia.nl of bellen naar het Klantbureau Zinzia 0317 - 364 240.


