
 

 

 

 

 

 

Ergotherapie 

voor cliënten van GGMD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GGMD voor Doven en Slechthorenden 

Wij hebben locaties door heel Nederland.  

telefoon: 088 – 43 21 700 

sms: 06 – 10 908 606 

e-mail: contact@ggmd.nl 

chat en teletolk: zie www.ggmd.nl/contact 

website: www.ggmd.nl 

 

Wat doet een ergotherapeut? 

Een ergotherapeut helpt mensen om opnieuw hun dagelijkse activiteiten 

uit te kunnen voeren, als dat niet meer lukt door lichamelijke of psychische 

problemen.  

 

Waarbij kan een ergotherapeut helpen? 

Ergotherapeuten helpen mensen op het gebied van wonen, zorg, 

werken, leren en vrijetijdsbesteding. Onze ergotherapeuten gaan uit 

van uw wensen en wat u belangrijk vindt. De dingen die voor u 

belangrijk zijn, maar die u moeilijk vindt om te doen, worden zo 

praktisch mogelijk aangepakt.  

Denk bijvoorbeeld aan: 

• Boodschappen doen.  

• Leren een activiteit te plannen. 

• Kijken welke hobby bij u past. 

• Leren hoe om te gaan met vermoeidheid. 

• Oefenen van sociale vaardigheden. 

• Communicatie op het werk.  

 

“De ergotherapeut heeft mij geleerd hoe ik mijn dagen stapje voor 

stapje kan indelen, zodat ik de dagen aankan. Het heeft mij enorm 

geholpen. Ik weet nu: wat kan wel en wat kan niet vandaag.” 

 

Voor wie? 

De ergotherapeuten van GGMD ondersteunen cliënten van GGMD: 

mensen die doof, slechthorend of beperkt in horen en zien zijn, en 

psychische of psychiatrische klachten hebben. Ook ondersteunen ze 

mensen met tinnitus, ménière en hyperacusis. Deze klachten kunnen 

problemen in het dagelijks leven geven, zoals: 

communicatieproblemen, slecht kunnen concentreren, snel moe zijn en 

niet weten welke studie of wat voor werk bij je past. Samen met de 

ergotherapeut werk je hieraan.   
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Werkwijze van de ergotherapeut 

Een ergotherapeut observeert, begeleidt en adviseert u en uw 

omgeving: 

 

Observeren (kijken) 

De ergotherapeut krijgt door te observeren een beeld van uw wensen en 

interesses. En van uw mogelijkheden en beperkingen.  

De ergotherapeut heeft daarvoor gesprekken met u, observeert uw 

dagelijkse activiteiten, en u vult vragenlijsten in.   

 

Begeleiden 

Als u wilt leren hoe u iets kunt doen, kan de ergotherapeut u op 

verschillende manieren begeleiden. Om bijvoorbeeld met het openbaar 

vervoer te kunnen reizen, moet u kunnen plannen en organiseren. U 

krijgt dan verschillende oefeningen om dat te oefenen. De 

ergotherapeut begeleidt u daarbij. 

 

Adviseren 

De ergotherapeut kan u en uw omgeving (leidinggevende, 

woonbegeleider) advies geven. Bijvoorbeeld over aanpassingen in uw 

woning of op uw werk.  

 

Communicatie 

Onze ergotherapeuten kunnen met u communiceren. Zij beheersen 

Nederlandse Gebarentaal en zijn bekend met de dovencultuur. 

 

Waar biedt GGMD ergotherapie aan? 

Onze ergotherapeuten zijn werkzaam op onze locaties in Rotterdam en 

Zoetermeer. 

 

“De ergotherapeut gaf adviezen die mij een groot stuk van mijn 

zelfstandigheid hebben teruggeven. Het gaat vaak om kleine 

hulpmiddelen of inzichten waardoor je meer zelf kunt en niet meer 

afhankelijk bent van anderen.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GGMD staat voor Geestelijke Gezondheidszorg en  

Maatschappelijk Dienstverlening voor doven en slechthorenden. 

GGMD heeft locaties door heel Nederland. 

Meer informatie over GGMD vindt u op www.ggmd.nl. 
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