Omgevingsbediening

Ergotherapie bij cliënten met een lichamelijke beperking

Omgevingsbediening
vergroot zelfredzaamheid
Tekst: Ellen Bosboom en Kirsten Schot

Cliënten met een lichamelijk beperking maken regelmatig gebruik van omgevingsbediening om
hun zelfstandigheid te vergroten. Toen ergotherapeuten Ellen Bosboom en Kirsten Schot bij zorg-
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ving. Daarom denken zij dat het belangrijk is dat hier meer
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