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Ergotherapiepraktijk 
Irmgard Odijk 

Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk kan o.a. de volgende 
producten leveren bij de diverse diagnosegroepen 
 

Er zijn twee tabellen: 

• Ergotherapie voor baby’s, peuters, kleuters en schoolgaande 

kinderen. 

• Ergotherapie voor tieners, volwassenen en kwetsbare ouderen. 

 

Kinderergotherapie  
producten van Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk bij 0-18 jaar  
Sensorische Integratietherapie 

(zintuiglijke prikkelverwerkingsproblemen) 

Concentratieproblemen 

Aandachtsproblemen 

Introvert of zeer druk gedrag 

Niet goed tegen harde geluiden kunnen 

Niet goed tegen tactiele prikkels kunnen 

Niet goed ‘in het eigen lijf zitten’ 

Explosief, boos gedrag dat voor anderen onverwacht 

op komt zetten 

Huilbaby’s 

Plas- en poepproblematiek 

Slaapproblematiek 

Schrijven Analyse en training schrijven en schrijfproblemen 
training handschriftverbetering 

Fijne motoriek training Knippen, plakken, gedoseerd gebruik van de vingers 

Aanvragen hulpmiddelen en voorzieningen Hulp bij het kiezen van het juiste hulpmiddel 

Hulp bij aanvragen 

Training van het juist gebruiken 

ADL-training Planningsproblemen 

Volgorde trainen 

Praxisproblemen  

Zelfstandig wassen en aankleden; toiletgang; 

kooktraining; aanleren sluitingen; veters strikken etc. 

Ontwikkelingsproblematiek 
 

Analyse, advies en training 

Spel en spelontwikkeling 
 

Analyse, advies en training 
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Kinderergotherapie          
Vervolg producten van Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk bij 0 - 18 jaar 
Verplaatsen 

 

Rollen; kruipen; lopen;  

Transfers 

Fietsen 

Openbaar vervoertraining 

Scootmobieltraining 

Taststoktraining 

Alternatieve vormen van vervoer realiseren 

Aanpassingen in het vervoer (bijv. aangepaste, 

draaiende autostoel voor kinderen) 

Functionele arm- handfunctietraining Grove en fijne motoriek trainen  

Functioneel inzetten in dagelijks handelen 

Advisering cliëntsysteem Adviseren en coachen van ouders, leerkrachten en 

groepsleiding, brusjes, jonge mantelzorgers en 

overige betrokkenen.  

Individueel of middels ervaringsles, workshop of 

lezing. (op aanvraag) 

 
 

ERGOTHERAPIE VOOR VOLWASSENEN      

producten van Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk bij 18 tot 100+ jaar 

Sensorische integratietherapie 
(zintuiglijke prikkel-
verwerkingsproblematiek) 
 

Analyse, onderzoek, advies, coaching in het leren 

omgaan met de zintuiglijke problematiek 

Advisering cliëntsysteem 

Belasting- belastbaarheidsprincipes 

Doelgroepen: 
Dementie; ADHD; ADD; Autisme; CVA; NHA; 
Hypermobiliteit;  Chronische pijnklachten; Onbegrepen 
gedrag; hooggevoeligheid. 

ADL-training  Observatie, analyse, training, advies 

Neuropsychologische Functiestoornissen Observatie, analyse, advies  

PRPP-methode 

Uitleg aan het cliëntsysteem 

Transfers 

 

Analyse, training  en advies 

In en uit stoel 

Kijkstrategietraining   

 

Analyse en training 
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ERGOTHERAPIE VOOR VOLWASSENEN      

Vervolg producten van Ergotherapiepraktijk Irmgard Odijk bij 18 tot 100+ jaar   

Valpreventie 

Verplaatsen binnenshuis 

 

Analyse, advies en training  

Advies woninginrichting 

Verlichtingsadvies 

Advies woningaanpassing 

Veilig lopen met een loophulpmiddel  

Verplaatsen buitenshuis 
 

Analyse, advies en training  
Valpreventie 
Scootmobieltraininng 
Veilig fietsen (met de elektrische fiets) 
Openbaar vervoertraining 
Taststoktraining 

Functionele arm/handtraining  

Gewrichtsbeschermende principes Analyse, training, advies  
bij mensen bekend met hypermobiliteit en 
reumatische aandoeningen 

Hulpmiddelenkeuze 

Vergroten en in stand houden functionele 

mogelijkheden 

Zitten en liggen 
 

Analyse en advies juist zitten en liggen 
Juiste zithouding 
Juiste lighouding 
Transfers: veilig gaan staan – gaan zitten uit stoel, 
bed, auto etc.  
Anti-decubituspreventie 
Advies, aanvraag en instructie  
Anti-Decubitusmaterialen. 
Advies, aanvraag en instructie bedligsystemen 
Comfort in de terminale fase 
Werkplekadvies 
Advies bij aanvraag en gebruik  stoelen bijv. 
trippelstoel, sta-opstoel 
Advisering aangepaste rolstoelen 

Advisering belasting/belastbaarheid Analyse, coaching en training 

Dagbesteding en hobby Analyse en advies 

Advisering en instructie  

Cliëntsysteem en professionals 

Aan jonge mantelzorgers en brusjes 

Aan Mantelzorgers 

Aan Professionals 

Aan Betrokkenen van het cliëntsysteem 

Individueel of op aanvraag middels ervaringsles, 

workshop of lezing 
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