Oog voor wat telt

Behandelpraktijk
voor ergotherapie

Heeft u moeite met dagelijkse
handelingen?
Vraag de ergotherapeut van
Saffier om advies!
Gedurende de dag loop je, doe je boodschappen,
sta je op, ga je weer zitten, kook je een lekkere
maaltijd, poets je je tanden en zo nog veel
meer dagelijkse handelingen. Maar als deze
dagelijkse handelingen moeizamer gaan
vanwege lichamelijke klachten, dan merk je pas
hoe ingewikkeld en vermoeiend ze kunnen zijn.
Hierdoor kun je meer hulp nodig hebben van
anderen, kom je mogelijk minder buiten, gaat
de dag sneller of langzamer voorbij en kan dit
invloed hebben op je gemoedstoestand.
Herkent u dit? Dan kan de ergotherapeut van
Saffier u hulp bieden!

2

Wat doet de ergotherapeut?
De ergotherapeut gaat met u in gesprek over welke beperkingen
u in uw dagelijkse handelingen ondervindt. De handelingen die
voor u belangrijk zijn komen hierbij aan bod. U kunt denken aan
beperkingen op het gebied van de persoonlijke verzorging, het
zelfstandig verplaatsen in huis, het uitvoeren van het huishouden,
ontspanning en werk.
Samen met u kijkt de ergotherapeut naar de oorzaken en
mogelijke oplossingen. Bijvoorbeeld door middel van training,
adviezen en/of inzet van hulpmiddelen en voorzieningen. Dat
betekent dat u soms de handeling niet op de manier kunt blijven
uitvoeren zoals u dit gewend was, maar dat we samen met u
naar een passende oplossing zoeken. Denk bijvoorbeeld aan
het buiten verplaatsen met een scootmobiel. U bepaalt waar u
aan wilt werken en wat voor u belangrijk is als startpunt van de
therapie.
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Behandelingen
Op alle locaties van Saffier kunt u terecht bij de
ergotherapeut. Soms kan het voor de therapie beter zijn
dat deze plaats vindt in uw eigen vertrouwde omgeving.
De ergotherapeut komt dan bij u thuis. Dit is ook mogelijk
als u niet in staat bent om naar de praktijk te komen.
Ergotherapie is een erkend paramedisch beroep. Vanuit
het basispakket van de zorgverzekering krijgt u maximaal
10 uur per jaar vergoed. Dit komt ten laste van de wettelijke
eigen bijdrage. Mogelijk heeft u een aanvullende vergoeding
uit het aanvullende pakket, informeer hiernaar bij uw
zorgverzekeraar.
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Specialismen
Bij Saffier werken ergotherapeuten die gespecialiseerd zijn
in COPD, Parkinson (ParkinsonNet), NAH (niet aangeboren
hersenletsel), Dementie en Korsakov.
Daarnaast hebben wij ook de mogelijkheid tot cognitieve
training, valpreventietraining, in kaart brengen van
belasting- en belastbaarheid, het realiseren van spalken en
handfunctietraining.
Heeft u vragen op het gebied van ergotherapie en wilt u
weten of de therapie ook u kan helpen? Neem dan contact
met ons op.
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Samenwerking
Op al onze locaties werken behandelaren van meerdere
disciplines zoals logopedie, fysiotherapie, dieetadvisering
en psychologie. Het kan voorkomen dat u voor de
behandeling van uw klachten bijvoorbeeld ook een
fysiotherapeut of diëtist nodig hebt. Bij Saffier is dat geen
probleem.
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Klanttevredenheidsonderzoek
Graag horen wij van cliënten hoe zij onze dienstverlening
ervaren, zodat wij deze steeds kunnen verbeteren. Daarom
wordt aan het begin van uw behandeltraject gevraagd of
u mee wilt doen aan het klanttevredenheidsonderzoek dat
wordt uitgevoerd door Qualizorg.

Meer informatie & afspraken
Wilt u een afspraak maken of meer informatie, neem dan
contact op met het Servicebureau van Saffier:
Telefoon: 0800 - 7 233 437 (elke werkdag van 9.00 - 17.00 uur)
Mail: servicebureau@saffiergroep.nl
Of loop even binnen bij een van de wijkservicepunten/
zorgwinkels van Saffier:
Swaenestate
Volendamlaan 11
ma t/m vrij 9.00 – 17.00 uur
Wijkservicepunt/Zorgwinkel Randveen
Randveen 66
di & vrij 8.30 – 12.30 uur
Wijkservicepunt Maison Gaspard
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10
di & do 13.30 – 15.30 uur
www.saffiergroep.nl
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Waar kunt u terecht voor ergotherapie van Saffier?
Op alle locaties van Saffier kunt u als wijkbewoner bij één
van onze behandelpraktijken voor ergotherapie terecht.
De Lozerhof
Randveen 64, 2544 RP Den Haag
WoonZorgPark Loosduinen
Willem III straat 36, 2552 BR Den Haag
WoonZorgPark Swaenesteyn
Nieuwendamlaan 1, 2547 JG Den Haag
WoonZorgPark Swaenehove
Heiloostraat 296, 2547 KX Den Haag
Swaenestate
Volendamlaan 11, 2547 CA Den Haag
Nolenshaghe
Mgr. Nolenslaan 22, 2555 XZ Den Haag
Mechropa
Scheveningseweg 96, 2584 AC Den Haag
Huize Royal/Royal Rustique
Rusthoekstraat 38, 2584 CV Den Haag
Maison Gaspard de Coligny
Theo Mann-Bouwmeesterlaan 10, 2597 GW Den Haag
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Indien noodzakelijk en in overleg kan de de ergotherapeut
ook bij u thuis komen.

