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Bewegen is gezond



Fysiek welzijn
• uithoudingsvermogen, spierkracht, lichamelijke 

gesteldheid, voldoende slaap  
• leefs7jl factoren zoals bewegen, voeding en het 

vermijden van middelen
• fysieke ac7viteiten integreren in de dagelijks rou7ne



Samen spelen is gezond
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Sociaal welzijn
Gezamenlijke ac-viteiten 
• waar kinderen van genieten
• die een sociale status geven
• die vrijheid geven om persoonlijke mogelijkheden in het 

samen doen in te ze9en
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Schilderen is gezond



Mentaal welzijn
• emo7oneel en psychologisch welzijn (Bohlmeijer et al, 2013)

• uitvoeren van ac7viteiten gee< een ervaring die 
betekenisvol is (Wilcock & Hocking, 2015)

• flow (Czíkszentmihályi, 1999)

• spel en playfulness
(Skard & Bundy, 2008)



Posi%eve gezondheid 

‘Gezondheid is het vermogen om je aan te 
passen en je eigen regie te voeren, in het 
licht van de sociale, mentale en fysieke 

uitdagingen van het leven’ 
(Huber et al. 2011)



Heeft iedereen de mogelijkheid om gezond te 
zijn en de dagelijkse dingen te doen?
https://www.vggm.nl/vggm/nieuwsarchief/gezondheid_niet_voor_alle_kinderen_vanzelfsprekend
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https://www.vggm.nl/vggm/nieuwsarchief/gezondheid_niet_voor_alle_kinderen_vanzelfsprekend
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Kunnen alle kinderen meedoen?
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/kansen-voor-alle-kinderen
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https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/armoedebestrijding/kansen-voor-alle-kinderen


“Poverty negatively impacts children's 
occupations, leading to occupational deprivation, 
and is occupationally unjust”

12Leadley, S., & Hocking, C. (2017). An occupational perspective of childhood
poverty. New Zealand Journal of Occupational Therapy, 64(1), 23
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Met welke SDGs hebben ergotherapeuten te maken? 



Kunnen alle kinderen meedoen?
http://www.kinderrechten.nl/kinderrecht/artikel-23-gehandicapte-kinderen/
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http://www.kinderrechten.nl/kinderrecht/artikel-23-gehandicapte-kinderen/
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Er bestaat ongelijkheid en onrecht tussen de 
mogelijkheden tot dagelijks activiteiten van 
kinderen
Ergotherapeuten:
• pleiten voor participatie van kinderen
• richten zich op interventies voor risicokinderen in 

de leefomgeving, op  gemeentelijk niveau en op 
het niveau van de samenleving (CAOT, 2009)
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(Dahlgren & Whitehead, 2006)

Regenboogmodel
Sociale determinanten van gezondheid



Dagelijks handelen is een determinant van 
gezondheid (Wilcock & Hocking, 2014)

• Ergotherapie heeft een rol in 
de publieke gezondheid

• Beweging van het individuele 
perspectief op gezondheid 
naar het sociaal-
maatschappelijk perspectief op 
gezondheid

Meer aandacht voor 
• Sociale ongelijkheid
• Sociale determinanten van 

gezondheid
18

Wilcock and Townsend (2014) were 
amongst the early leaders in developing 
the notion of occupation as a 
determinant of health and the role of 
occupational therapy in public health. 
Since then the profession has been 
encouraged to move beyond a focus on 
an individual level of disease and 
disability and its impact 
on occupation, to a greater awareness 
of the impact of social determinants, 
social inequity and global forces on 
occupation and health (Hildenbrand & 
Lamb, 2013; World Federation of 
Ocupational Therapists, 2014). 



Dagelijkse activiteiten dragen bij aan 
gezondheid van kinderen
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• Occupational engagement 
is the involvement in an 
occupation with current 
positive personal value 
attached to it
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(Dahlgren & Whitehead, 2006)

dagelijks handelen 
beïnvloedt gezondheid

en welzijn

de maatschappij 
beïnvloedt gezondheid

en welzijn

Sociale determinanten van gezondheid



Perspec>even in de ergotherapie

Persoonlijk perspectief
(enabling individual change)
• dagelijks handelen heeft invloed op gezondheid en 

welzijn
• persoon-omgeving-handelen interactie

Sociaal-maatschappelijk perspectief 
(enabling social change)
• maatschappij heeft invloed op gezondheid en welzijn 
• gelijke kansen voor iedereen
• inclusieve samenleving

(Chaparro & Ranka, 2005; Townsend et al, 2013)         
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organisa(e eerste lijn & wijk

individueel
perspectief

sociaal-
maatschappelijk 
perspectief

4 Prak'jk contexten

1) kind & 
systeem

2) kind & 
systeem

3) organisatie 4) gemeenschap



Casuïstiek vanuit praktijk

Wie heeft een casus ingebracht waarbij 
sociaal maatschappelijk perspectief 

een rol speelt?
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Dagelijks 
handelen
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Ac#viteit vs Occupa#on

algemeen idee van een 
menselijke ac7e

persoonlijke ervaring
bepaalde context

(Pierce, 2001)



Occupation(al performance)

Dagelijks handelen is de uitvoering van 
activiteiten en taken; dagelijks handelen is 
doelgericht, vindt plaats in de context en 
is gerelateerd aan de ervaring en de 
betekenis die het kind er aan geeft (van 
Hartingsveldt et al, 2010)



Kernelementen dagelijks 
handelen PEO-model (Law et al, 1996)

kind context

ac#viteit

dagelijks handelen



Taxonomic Code of
Occupa>onal Performance (TCOP)

(Polatajko et al, 2013)

dagelijks handelen

activiteit

taak

basisvaardighed

functies/
mentale processen
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https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-physical-activity-sedentary-
behaviour-and-sleep-for-children-under-5-years-of-age

https://www.who.int/publications/i/item/guidelines-on-physical-activity-sedentary-behaviour-and-sleep-for-children-under-5-years-of-age
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Handelingsrepertoire
• totaal van dagelijkse ac-viteiten op bepaald moment
• dagelijks handelen in zijn totaliteit bekijken
• door alleen in te zoomen op specifieke ac-viteiten en niet te 

kijken naar het handelingsrepertoire kunnen ergotherapeuten 
belangrijke aspecten van het dagelijks handelen missen

(Davis & Polatajko, 2010)
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Balans in het dagelijks handelen

Occupa7onal balance (Backman, 2011)
• de mate waarin kinderen hun dagelijkse ac7viteiten
• passend bij hun ambi7es en wat ze leuk vinden
• als harmonieus en samenhangend ervaren
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Balans in het dagelijks handelen
Drie perspec7even op het ervaren van balans
• 7jdsbesteding 

• structuur dag en week

• natuurlijke ritmes
• dag en nacht
• bioritme

• omgeving
• sociale en persoonlijke beperkingen
• mogelijkheden betrokken te zijn in ac-viteiten - flow
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Occupa>onal depriva>on
Een situa*e van aanhoudende uitslui*ng van het betrokken 
zijn in dagelijks handelen
Oorzaken
• geografisch isolement
• impact van wel/geen school of studie
• opslui*ng inrich*ng/gevangenis
• rolstereotypering – gender uitslui*ng
• vluchteling zijn
• een beperking hebben
• armoede bij kinderen
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Kinderergotherapie



Kinderergotherapie

• een beroep dat zich inzet 
voor kinderen en jongeren 
en hun omgeving om 
actieve participatie te 
bevorderen



Kinderergotherapie
• voor kinderen en jongeren en hun omgeving 
• het mogelijk maken van het dagelijks handelen 
• bevorderen van ac7eve par7cipa7e 
• draagt bij aan gezondheid en welzijn

(van Har>ngsveldt et al, 2014)
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Person-Environment-Occupa#on-
Performance (PEOP) model

PEOP OT procesmodel

41

narrative

assessment
evaluation

interven=on

outcome

(Christiansen, Baum & Bass, 2015)



Narra$ef
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• om de handelingsvraag en de betekenis 
te begrijpen vanuit de bredere context 
van de levenssitua7e

• unieke perspec7ef van kind en ouders
• diepere emo7es
• persoonlijk verhaal

(Chris>ansen, Baum & Bass, 2015) 
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Dialoog centraal
• Kind en ouders zijn experts van hun dagelijks 

handelen
• ergotherapeut is expert van het mogelijk maken 

van het dagelijks handelen (Mroz et al, 2015)

Gelijkwaardige relatie
• Kind en ouders zijn de actoren
• ergotherapeut ondersteunt en versterkt (Verhoef & 

Zalmstra, 2013)

Person-centered werken



Van probleem naar……..
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→ mogelijkheden van kinderen

• Grondslagen 2012 – 500 X ‘probleem’ 
Grondslagen 2017 – gebruik minimaal 

• 5e druk COPM – 82 X ‘probleem’
• 5e druk COPM-NL – gebruik gehalveerd



Sterke kanten benadering
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Van probleemgerichte benadering naar sterke kanten 
benadering (Hiemstra & Bohlmeijer, 2013)

• wegwerken
• bestrijden
• minimaliseren

Probleemgerichte benadering
deficiën(e
gebrek
probleem

• ontwikkelen
• versterken
• optimaliseren

Sterke kanten benadering
talent
kwaliteit
sterke kant
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Core principals of Occupa>onal 
Performance Coaching

• High-trust partnerships zijn cruciaal
• Kinderen en ouders zijn de actor van hun eigen 

leven
• Zinvolle doelen weerspiegelen dromen
• Duurzame doelgerichte verandering ontstaat uit 

vele systemen en komt zelden voor uit 
veranderingen in lichaamsstructuren en 
lichaamsfunc-es

• Betrokkenheid op basis van het gevoel van 
autonomie, competen-e en verbondenheid is 
belangrijk bij de doelen gericht op dagelijks 
handelen en par-cipa-e



Occupational Performance Coaching
-theoretische onderbouwing-

• Dagelijks handelen – PEO-model (Law et al, 1996)

• Sociale participatie – ICF (WHO, 2001)

• Person-centered (Rogers, 1959)

• Family-centered (Rosenbaum, 1998)

• Self Determination Theory (Ryan & Deci, 2001)

• autonomie (ik kies zelf)
• verbinding (ik hoor erbij)
• competentie (ik kan het)

• Transformative Learning Theories (Taylor, 2009)

• Individuele ervaring, kritische reflectie, 
dialoog, holistische oriëntatie, in de 
context en authentieke relaties 49



Occupational Performance Coaching
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Gericht op:
• een sterke, positieve en bekrachtigende relatie 
• wederzijds vertrouwen
• basis voor een effectieve interventie

• luisteren
• empathie tonen
• samenwerken

52



• Procesgerichte componenten van de interventie
• Gebruik maken van de OPC-technieken

• Stellen van betekenisvolle doelen gericht op participatie
• Gezamenlijke analyse van uitvoering
• Ondersteun de acties van kind en ouders
• Evalueer vooruitgang en effectiviteit van strategieën
• Generaliseer strategieën naar andere situaties

53



• gebruik specifieke interview technieken
• moedig kind en ouders aan zodat zij 

kennis en ideeën gebruiken in bereiken 
van doelen

• ac<eve representant van verandering

• vraag eerst voor je advies gee=
• wees nieuwsgierig
• gebruik reflec<es
• geef informa<e
• verwacht vindingrijkheid
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OccupaBon-based ergotherapie

Gewoon doen!


