
 

Kinderergotherapie Gooi en Eemland op de Wegwijzer 
 

Iedere maandag zijn Birgitte ten Hoven en Marloes Tames, ergotherapeuten van Kinderergotherapie 
Gooi en Eemland, bij ons aanwezig op school. Zij  bieden kinderen ergotherapeutische ondersteuning 
onder schooltijd. Voordeel is dat het kind het geleerde direct toe kan passen in de klas/op school en 
dat Birgitte en Marloes de behandeling direct af kunnen stemmen met de leerkracht(en). 
 

 
 
Een kinderergotherapeut  kan ondersteuning bieden bij kinderen die moeite hebben met  
vaardigheden en activiteiten in de klas, op het schoolplein of tijdens de gym. Hierbij kunt u denken aan 
de volgende moeilijkheden:  

• Slecht of onleesbaar handschrift;  

• Pijn in de hand, of vermoeidheid tijdens het schrijven;  

• Moeite met kleutervaardigheden; potlood vasthouden, knippen, puzzelen, kleuren enz.  

• Moeite met zelfstandig werken;  

• Moeite met verwerken van zintuigprikkels; 

• Moeite met concentratie;  

• Te gehaast/onzorgvuldig of langzaam werken; 

• Moeite met stilzitten;   

• Moeite met grof motorische vaardigheden zoals overgooien, huppelen, hinkelen, springen;  

• Angst voor bewegen;  

• Moeite met plannen en organiseren van het werk en/of dagelijkse handelingen zoals 
huiswerk, aan- en uitkleden;  

 

Wanneer een leerkracht of ouder een hulpvraag op deze gebieden signaleert, is het zinvol om een 
ergotherapeut in te schakelen. De ergotherapeut kan samen met het kind, de ouders en directe 
omgeving (leerkracht en intern begeleider) analyseren wat de oorzaak is van deze moeilijkheid en hoe 
dit aangepakt kan worden. Afhankelijk van de uitkomsten van de analyse zal de behandeling opgestart 
worden op school en onder schooltijd. Als onderdeel van de behandeling geeft de ergotherapeut 
adviezen aan de omgeving van het kind en/of over het gebruik van geschikte middelen.   
 

Vergoeding  
Ergotherapie wordt 10 uur per jaar vergoed door de zorgverzekering. Vanuit een aanvullende 
zorgverzekering zijn er mogelijk meer uren beschikbaar. Kinderergotherapie Gooi en Eemland werkt 
hiervoor met een verwijzing van een (huis)arts.  
 
Informatie/aanmelding 
Op de website www.kinderergotherapiegooieneemland.nl  kunt U verder lezen wat Birgitte en Marloes 
voor uw kind kunnen betekenen. U kunt als ouder  (evt. op advies van school) uw kind aanmelden via 
de mail info@kinderergotherapiegooieneemland.nl of telefonisch 033-2588128.  
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