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Ergo Dichtbij 
De ergotherapeuten van Ergo Dichtbij behandelen cliënten in verschillende gebieden; Castricum en 
omstreken, Amsterdam Centrum-Oost en Noord. In Castricum zal u vooral Martine en Maxime vinden 
en in Amsterdam met name Nilke en Jorik. 

1. Goedkeuring hulphond 

De eerste aanvraag die wij hebben ingediend bij een zorgverzekeraar voor een hulphond is 
goedgekeurd. Het afgelopen half jaar is Jorik bezig geweest samen met Stichting Hulphond een 
aanvraag in te dienen. De hulphond zal de cliënt ondersteunen bij dagelijks handelingen, zodat de 
cliënt zo lang mogelijk zelfstandig thuis kan wonen. Het is nog een lang proces van training voor de 
cliënt met de hulphond, maar de 
eerste stappen zijn gezet. Heeft u 
vragen over het aanvragen van een 
hulphond of denkt u dat een 
hulphond voor u een goede oplossing 
is neem dan vooral contact op. 

2. Fietsen           
Er zijn de afgelopen maanden diverse fiets aanvragen binnen gekomen. Zowel voor 
het weer oppakken van het fietsen met een tweewieler als voor het leren van fietsen 
met een driewielers. Ook met dit mooie weer erop uit met de scootmobiel was een 
thema. De ergotherapeuten onderzoeken zo nodig eerst of het qua cognitie 
verantwoord is en dan kan er een inschatting gemaakt worden in hoeverre iemand 
trainbaar is. Uiteindelijk wordt er daadwerkelijk in het verkeer geoefend!  

3. Aanwezigheid vakantietijd 

Ondanks de vakantietijd wordt er gewoon doorgewerkt bij Ergo Dichtbij. Continue zijn er twee of drie 
ergotherapeuten aanwezig om u verder te helpen. 
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4. Afgerond onderzoek 

Het onderzoek van Jorik over samenwerking in de wijk heeft hij succesvol afgerond. Sinds februari is 
Jorik Amsterdam-Centrum ingetrokken om te onderzoeken welke randvoorwaarden aanwezig 
moeten zijn bij een goede samenwerking. Uit het onderzoek is naar 
voren gekomen dat zowel communicatie, overleggen en tijd als het 
gevoel van coöperatie en de achttien waarden van Zonneveld van 
belang zijn tijdens samenwerking. Deze uitkomsten gaat Jorik 
omzetten naar de praktijk zodat hij ze kan teruggeven aan de wijk. 
Samenwerking vinden wij heel belangrijk en draagt bij aan een 
betere kwaliteit van zorg. Wil je nou meer weten over het onderzoek 
van Jorik of graag met ons samenwerken, neem dan contact met ons 
op. Vanaf september zal Jorik in overleg met Nynke de Vlieger van 
Wijkzorg Amsterdam Centrum het samenwerken in de wijk 
bespreekbaar maken. We nodigen iedereen van harte uit om bij 
deze bijeenkomsten aan te sluiten, meer informatie hierover volgt.  

 

5. E-learning MS 

De e-learning Ergotherapie en MS: introductie en 
interventie is voor 10 punten geaccrediteerd bij het ADAP. 
Deze zal binnenkort online komen.  

Daarnaast zijn studenten bezig om literatuur te verzamelen 
betreffende zorgtechnologie. Voor een mogelijk volgende 
e-learning. 

 

6. Oncologie en ergotherapie 

Nilke heeft afgelopen maand de cursus oncologie en ergotherapie gevolgd bij 
Ergotherapie Nederland. De kennis omtrent oncologie is weer bijgespijkerd. 
Binnenkort zullen wij ons aansluiten bij het oncologienetwerk INOZA in 
Amsterdam.  

 

 

7. Ouderen in beweging Castricum 

Ouderen in beweging in combinatie met 
Gezond Actief Ouder Worden is het derde 
traject bijna afgerond. 16 ouderen in 
Castricum hebben deelgenomen. Dit betreft 
meestal de wat meer kwetsbare ouderen op 
fysiek, sociaal en cognitief vlak. Er wordt 
ingezet op bewegen en het nemen van de 

eigen regie. Deze keer stonden diverse bijeenkomsten GAOW in het teken van de regie rond de 
laatste levensfase.  

 


