
Wat is ergotherapie? 
Merkt u naarmate u ouder wordt dat 
sommige normale dingen niet meer zo 
gemakkelijk gaan? Of heeft u een 
aandoening waardoor u niet meer alles 
zelfstandig kunt doen? Dan kan 
ergotherapie u weer op weg helpen. Bij 
veel mensen is ergotherapie nog niet zo 
bekend. Daarom leg ik u graag uit wat 
ergotherapie is. 

De ergotherapeut kijkt samen met u hoe 
u de dagelijkse activiteiten weer kunt 
doen of blijven doen. 

Die dagelijkse activiteiten kunnen hele 
eenvoudige handelingen zijn, zoals 
aankleden of het eten van een maaltijd. 
Maar het kunnen ook activiteiten zijn 
waar meer bij komt kijken. Denk hierbij 
aan het bijhouden van het huishouden of 
zorgen voor uw partner of gezin. 

De ergotherapeut gaat er hierbij van uit 
dat u zoveel mogelijk zelfstandig uw 
dagelijkse activiteiten kunt blijven doen in 
uw eigen omgeving. 

Ergotherapie Eindhoven
Mijn naam is Marjolein 
Jansen. Sinds 2012 werk 
ik met veel plezier in mijn 
eigen praktijk Ergotherapie 
Eindhoven. Daarvoor heb 
ik ruim zeven jaar ervaring
opgedaan in de revalidatie. 

Hoe ziet een behandeling er uit?
Tijdens de behandeling kijk ik wat uw 
mogelijkheden zijn en hoe u deze kunt inzetten 
bij het zelfstandig uitvoeren van 
activiteiten. Ik bespreek samen met u waar u 
tegen aan loopt en welke activiteiten u 
belangrijk vindt om te doen. 

Dit kan in sommige gevallen betekenen dat ik u 
leer om iets op een andere manier te doen. In 
andere gevallen is een hulpmiddel nodig om 
een handeling weer uit te kunnen voeren. 
Daarnaast kijken we samen hoe we de 
omgeving zo goed mogelijk kunnen inzetten. 
Soms is het nodig om uw woning aan te 
passen. 

De behandeling vindt plaats bij u thuis of in een 
van mijn praktijkruimtes. 

Afspraak maken
Heeft u een verwijzing gekregen van uw arts of 
wilt u een afspraak maken, neem dan contact met 
mij op. Telefoon: 06-45645822 of e-mail: 
info@ergotherapie-eindhoven.nl

Voor wie is ergotherapie bedoeld? 
Ergotherapie is bedoeld voor iedereen 
die problemen ondervindt bij de uitvoer 
van de dagelijkse activiteiten. 
Ergotherapie Eindhoven richt zich op 
volwassenen die te maken hebben met: 

Neurologische aandoeningen
Denk hierbij aan een beroerte, MS of 
een dwarslaesie. 

Chronische aandoeningen
Dit zijn onder andere reuma, COPD 
(longemfyseem) of hartfalen. 

Ouderdomsklachten
Bijvoorbeeld dementie of problemen 
met vallen. 

Als ergotherapeut kijk ik niet alleen naar 
de beperkingen die bij de 
aandoeningen horen. Ik kijk vooral naar 
wat voor gevolgen dit heeft voor uw 
dagelijks leven. Ik kijk samen met u 
welke mogelijkheden er nog wel zijn. 


