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Dit is ook al besproken met haar leidinggevende. Ook 
heeft haar secretaresse opdracht gekregen om haar 
agenda zo te plannen dat ze geen afspraken heeft vóór 
9:00 en na 16:00 uur en dat er voldoende pauze is tussen 
de verschillende afspraken. Op de dagen dat ze sport is 
pas na 11:00 uur de eerste afspraak. Er worden pas nieuwe 
opdrachten ingepland als er ruimte voor is. 

    8.1   Inleiding  

 In de ergotherapie zijn er drie belangrijke ingrediënten: het 
dagelijks handelen, de cliënt en de ergotherapeut. Het dagelijks 
handelen staat centraal in elk hoofdstuk van dit boek, de cliënt 
staat centraal in  7  H.   7     en de ergotherapeut staat centraal in dit 
hoofdstuk, dat gaat over de ergotherapeut die zich samen met 
de cliënt (de persoon en zijn systeem, organisatie of populatie) 
richt op  het mogelijk maken van dagelijks handelen   ( enabling 
occupation ). Daarbij gaat het om mensen die door beperkin-
gen, door het ouder worden of door moeilijke sociale omstan-
digheden het dagelijks handelen niet meer naar tevredenheid 
kunnen uitvoeren. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op zes alge-
mene uitgangspunten ofwel de fundamenten van de uitoefe-
ning van het beroep ergotherapie:
    4  cliëntgecentreerd;  
   4  gericht op dagelijks handelen ( occupation-based );  
   4   context-based ;  
   4   evidence-based ;  
   4   technology-based ;  
   4   population-based .    

 Bij het mogelijk maken van het dagelijks handelen is de rela-
tie tussen de cliënt en de ergotherapeut een belangrijk ingredi-
ent (Polatajko et al.  2015 ). De ergotherapeut gebruikt naast de 
kennis en ervaring over de therapeutische mogelijkheden van 
het dagelijks handelen ook zichzelf ( use of self ); als persoon met 
empathie, humor, daadkracht of andere eigenschappen. Creati-
viteit is een kwaliteit om kansen en mogelijkheden te zien en 
te creëren. Deze kwaliteiten ( use of self  en creativiteit) worden 
toegelicht in dit hoofdstuk. Daarna volgt een beschrijving van 
de beroepscompetenties ergotherapeut, waarbij de relatie wordt 
gelegd met de  enablement skills  die bij de competenties ‘behan-
delen en begeleiden’, ‘adviseren aan derden’ en ‘ondersteunen 
en versterken’ gebruikt worden. 

 Een belangrijke vaardigheid bij al deze competenties is het 
herkennen en kunnen hanteren van ethische dilemma’s. In 
de paragraaf over de  Beroepscode en gedragsregels ergothera-
peut  staat het ethisch redeneren centraal. Aan het eind van het 
hoofdstuk wordt ingegaan op persoonlijk leiderschap en het 
Canadese model Leadership in Enabling Occupation (LEO). 
Voor het beroep is het belangrijk dat alle ergotherapeuten per-
soonlijk leiderschap laten zien en de meerwaarde van dagelijks 
handelen en ergotherapie uitdragen voor alle burgers in Vlaan-
deren en Nederland. Daarom is het LEO-model van belang 
voor alle ergotherapeuten. 

                                                                                                                                                                                                          z  Ergotherapeut 

    »  Go to the people, work with them, learn from them, respect 
them, start with what they know, build with what they have. 
And when the work is done, the task accomplished, 
the people will say: ‘We have done this ourselves’. 
(Lao Tse, 700 v.Chr)   

     4  Cliëntgecentreerd.  
   4  Gericht op dagelijks handelen.  
   4   Context-based.   
   4   Evidence-based.   
   4   Technology-based.   
   4   Population-based.   
   4   Use of self.   
   4  Creativiteit.  
   4  Competenties.  
   4   Enablement skills .  
   4  Canadian Model of Client-Centered Enablement (CMCE).  
   4  Directe toegankelijkheid ergotherapie (DTE).  
   4  Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut.  
   4  Leadership in Enabling Occupation (LEO-)model.    

   Kernbegrippen 

   Revalidatieplan 
 Jozien Evers werkt al jaren als beleidsmedewerkster bij 
een groot transportbedrijf. Haar inzet en gedrevenheid 
zijn groot en ze werkt vaak wat langer door om alles af 
te maken. Door haar spierziekte gaat haar lichamelijke 
conditie de laatste jaren achteruit. Ze is vermoeid en heeft 
steeds minder energie. De combinatie van werk met andere 
activiteiten valt haar zwaar. Het werk is echter zo belangrijk 
voor haar dat ze wil kijken hoe ze het vol kan houden. 
Tijdens de controleafspraak bij de revalidatiearts bespreekt 
ze haar zorgen en wil ze graag adviezen. In revalidatie-
dagbehandeling wordt samen met haar een plan gemaakt 
om enerzijds aan haar conditie te werken en anderzijds 
om haar energie optimaal te verdelen over de dag. Met de 
ergotherapeut bespreekt ze haar dilemma om te willen 
sporten om haar conditie te verbeteren, maar na het werk 
kan ze dit niet opbrengen. Jozien heeft komende week een 
gesprek met haar bedrijfsarts. Met de ergotherapeut bereidt 
ze dit gesprek voor. Jozien wil vragen of ze haar werktijden 
mag aanpassen. Ze werkt vier hele dagen en is op de 
woensdag vrij. Ze wil graag tweemaal per week ’s ochtends 
eerst sporten en dan anderhalf uur later met werken 
beginnen. Ze wil voorstellen om op haar vrije dag dan 
wat mails af te handelen thuis. Ook wil ze aangeven dat ze 
minder opdrachten tegelijk aan kan. Als dit niet lukt, dan wil 
ze met de bedrijfsarts bespreken of ze zich voor vier uur ziek 
meldt en mogelijk arbeidsongeschikt wordt voor die uren. 
 De week daarna vertelt Jozien opgelucht dat het gesprek 
boven verwachting positief was verlopen. De bedrijfsarts 
vond het een goed plan om te gaan sporten vóór het werk. 
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keuzes, ze voelen zich vaker tevreden en twijfelen minder aan 
hun genomen beslissing (Stacey et al.  2011 ). 

 Uit literatuuronderzoek blijkt dat er weinig onderzoek 
is gedaan naar wat de cliënt vindt van het cliëntgecentreerd 
werken van de ergotherapeut ( Hammell  2013 ). Hammell 
concludeert dat de theorie van het cliëntgecentreerd werken 
onvoldoende samen met de cliënt is ontwikkeld. Hoewel er uit-
stekende cliëntgerichte ergotherapiepraktijken bestaan, zijn er 
aanwijzingen dat het cliëntgecentreerde uitgangspunt niet altijd 
in de praktijk wordt toegepast. Dit vraagt van ergotherapeuten 
om kritisch te refl ecteren op het eigen cliëntgecentreerd werken 
(Hammell  2013 ,  2015 ). Dit vindt plaats op een continuüm, een 
ergotherapeut kan altijd een stap nemen in nog meer cliëntge-
centreerd bezig zijn. 

 In het advies  Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: de contouren  
(Kaljouw en Vliet  2015 ) presenteert de Adviescommissie 
 Innovatie Zorgberoepen en Opleidingen een nieuwe visie op 
zorg, gebaseerd op de nieuwe defi nitie van gezondheid (Huber 
et al.  2011 ) en de paradigmaverschuiving van ziekte en zorg 
naar gezondheid, gedrag en maatschappij (RVZ  2010 ; Hooger-
vorst en Zwieten  2014 ). Deze nieuwe visie legt meer  regie   bij de 
burger en de cliënt. De cliëntgecentreerde ergotherapeut loopt 
voorop in deze ontwikkelingen. 

    8.2.2   Op het dagelijks handelen gericht 
( occupation-based ) 

    »  Occupation is a central organizing framework, it provides a 
‘pair of glasses’ through which occupational therapists view 
the needs of those they serve (Yerxa  1998  ).   

  Petra 
 Petra is kunstenares en heeft sinds anderhalf jaar veel pijn en 
krachtverlies in haar rechter schouder, arm en hand. Doeken 
schilderen is haar werk, hobby en passie. Door de klachten 
lukt het niet meer om zich te verliezen in het schilderen 
van grote doeken en ook het geven van cursussen is te 
belastend. Dat laatste wil ze heel graag blijven doen omdat 
het ook inkomsten oplevert. Bij de analyse van alle taken 
blijkt dat het klaarzetten van de tafels en materialen en 
projector boven uit een kast halen belastende taken zijn 
en de klachten doen verergeren. In een gesprek over 
mogelijkheden om de taken of omgeving aan te passen, 
blijkt het een optie om de cursisten te betrekken bij het 
klaarzetten van alle spullen. Hoewel Petra altijd vond dat 
alles van tevoren klaar moest staan, vinden de cursisten het 
prima om dit aan het begin van de cursus te doen. Petra 
hoopt op termijn weer grote doeken te kunnen schilderen, 
maar begint nu met kleinere kunstwerken waarbij de arm 
steunt op een armleuning. Ook neemt ze vaker rust. 

 Wat de ergotherapeut onderscheidt van andere professionals 
is het gericht zijn op het dagelijks handelen en specifi ek op die 
activiteiten die iemand belangrijk vindt en niet meer naar wens 

    8.2   Uitgangspunten van ergotherapie  

 In het beroepsprofi el worden vier uitgangspunten van ergothe-
rapie beschreven: cliëntgecentreerd, op het handelen gericht, 
 context-based  en  evidence-based  (Hartingsveldt et al.  2010 ). 
Recente inzichten hebben daaraan twee uitgangspunten toe-
gevoegd: technology-based en population-based. Deze uit-
gangspunten en wat ze van de ergotherapeut vragen, worden 
hieronder toegelicht. 

   8.2.1   Cliëntgecentreerd 

 Al meer dan dertig jaar staat in de ergotherapie het  cliëntgecen-
treerd   werken centraal. In 1983 bracht de Canadese beroeps-
vereniging de eerste  Guidelines for the client-centered practice 
of occupational therapy  uit (CAOT en NHW  1983 ). In 2010 gaf 
de World Federation of Occupational Th erapists (WFOT) een 
 Position statement on Client-centeredness  uit waarin uitgespro-
ken wordt dat ergotherapie cliëntgecentreerd is en dat ergo-
therapeuten persoonsgericht zijn in hun relaties met al hun 
cliënten (WFOT  2010 ). Het cliëntgecentreerd werken is geba-
seerd op het werk van Carl Rogers, humanistisch psycholoog 
(Rogers  1942 ). 

 Ergotherapeuten gebruiken primair de term  cliënt   in plaats 
van  patiënt  . Het gebruik van het woord cliënt impliceert actieve 
participatie en versterkt de samenwerkende relatie waarin de 
dialoog centraal staat (Mroz et al.  2015 , Townsend en Polatajko 
 2013 ). Vanuit professioneel perspectief wordt cliëntgecentreerd 
werken gekarakteriseerd door een samenwerking die de auto-
nomie van de cliënt aanmoedigt en respecteert en waarbij de 
rechten van de cliënten worden ondersteund en bepleit. De 
Canadese defi nitie van cliëntgecentreerd werken maakt dat 
duidelijk:

   »  Ergotherapeuten tonen respect voor hun cliënten, 
betrekken cliënten bij de besluitvorming, pleiten met 
en voor cliënten bij het verwezenlijken van wat ze nodig 
hebben, en erkennen de ervaring en kennis van de cliënten 
(CAOT  1997 , pag. 49).   

 Meerdere concepten zijn in deze defi nitie ingebed, zoals res-
pect, samenwerking, gezamenlijke besluitvorming en de waar-
dering van de bijdrage van de cliënt (Mroz et al.  2015 ). 

 Bij het vormgeven van de ergotherapie-interventie ligt er 
steeds meer nadruk op gelijkwaardigheid en de dialoog (Sum-
sion en Law  2006 ). Bij  shared decision making  gaat het om het 
overdragen van de ‘macht’ aan de cliënt waardoor er een gelijk-
waardig partnerschap ontstaat tussen de cliënt en ergothera-
peut (Mroz et al.  2015 ). Zo wordt de cliënt de regievoerder 
van het proces en staan zijn hoop, wensen en dromen centraal. 
  Shared decision making   , actieve betrokkenheid of participatie 
in de besluitvorming, is een belangrijk middel voor de cliënt-
gecentreerde professional. Het stimuleert het proces waarin de 
cliënt wordt geholpen de juiste eigen keuzes te maken tijdens 
de interventie (Groen et al.  2016 ). Uit wetenschappelijk onder-
zoek blijkt dat het werkt: cliënten zijn beter geïnformeerd, ze 
zijn zich meer bewust van de voor- en nadelen van bepaalde 

8.2 · Uitgangspunten van ergotherapie
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  Veranderen door handelen 
  Veranderen door handelen   betekent:
    4  ontwikkelen van het dagelijks handelen;  
   4  opnieuw dagelijks handelen te leren;  
   4  eff ectiever dagelijks handelen;  
   4  veiliger dagelijks handelen;  
   4  behouden van het dagelijks handelen;  
   4  omgaan met verlies van het dagelijks handelen.    

 Het veranderen van handelingsroutines behoeft  zorgvuldige 
ondersteuning, waarbij de ergotherapeut de motivatie tot ver-
anderen van de cliënt aanspreekt (Hartingsveldt et al.  2009 ). 
Niet de redenen van de ergotherapeut om te veranderen, 
maar die van de cliënt zullen de verandering in het dagelijks 
handelen op gang brengen. Een directieve persoonsgerichte 
gespreksstijl zoals   motivational interviewing  (MI)      is daarbij 
ondersteunend. MI is bedoeld om verandering van hande-
lingspatronen te bevorderen door het helpen verhelderen en 
oplossen van de ambivalentie ten opzichte van de verandering 
(Miller en Rollnick  2014 ). MI is gericht op gedragsverandering 
en past bij ergotherapie waarbij veranderen door handelen cen-
traal staat. MI is gebaseerd op het   stages of change model    van 
Prochaska en Diclemente. Dit model onderscheidt verschil-
lende stadia in het proces van veranderen (Prochaska et al. 
 2002 , zie  .  fi g.  8.2 ):
    4  een voorbeschouwingsfase, waarin men zich nog niet 

bewust is van een probleem en niet overweegt om de 
uitvoering van dagelijkse activiteiten te veranderen 
( precontemplation );  

   4  een overpeinzingsfase, waarin men de voor- en nade-
len afweegt en overweegt om dagelijkse activiteiten te 
 veranderen ( contemplation );  

   4  een voorbereidingsfase, waarin men zich voorneemt 
om wat te gaan veranderen in het dagelijks handelen 
( preparation );  

kan uitvoeren. Een manier om hier achter te komen is een 
gesprek over het dagelijks handelen met behulp van de Canadian 
Occupational Performance Measure (COPM) (Law et al.  2014 ). 
Hierbij vraagt de ergotherapeut de cliënt om te vertellen hoe een 
gemiddelde dag eruitziet en welke dagelijkse activiteiten hij niet 
naar wens kan uitvoeren. Bij Petra waren dit niet alleen schilde-
ren en het geven van schildercursussen, haar werk, hobby en pas-
sie, maar ook het huishouden doen en slapen. Het gebruik van 
de COPM kan de cliënt en de ergotherapeut inzicht geven in het 
belang van activiteiten en het stellen van prioriteiten. Bij Petra lag 
de hoogste prioriteit bij het geven van schildercursussen. 

  Gericht zijn op het dagelijks handelen is een uitgangspunt 
van ergotherapie. Dit bepaalt de manier waarop wordt gere-
deneerd en gehandeld. Dat ergotherapeuten inderdaad gericht 
zijn op het dagelijks handelen tijdens de interventie bleek uit 
een klein kwalitatief onderzoek bij 12 personen die ergothe-
rapie hadden gehad. Hen werd gevraagd het unieke van de 
ergotherapie te beschrijven. De ergotherapiestudenten die het 
onderzoek uitvoerden, maakten een  wordcloud  van de woorden 
die het meest gebruikt werden. In  .  fi g.  8.1  staat ‘doen’ centraal 
(Dongen et al.  2016 ).        

 Ergotherapeuten werken  occupation-based   als ze gebruik 
maken van observaties van de uitvoering van dagelijkse acti-
viteiten om bijvoorbeeld meer te weten te komen over voor-
waarden voor het dagelijks handelen. Voorbeelden zijn het 
Assessment of Motor and Process Skills (AMPS) (Fisher en 
Jones  2011 ) en de Perceive Recall Plan and Perform (PRPP) 
(Chapparo en Ranka  2008 ), waarbij op basis van dagelijkse acti-
viteiten de motorische en procesmatige vaardigheden worden 
geobserveerd. Interventies zijn occupation-based wanneer er 
ook daadwerkelijks dagelijkse activiteiten worden uitgevoerd 
zoals bij het herleren van huishoudelijke activiteiten nadat de 
persoon een beroerte heeft  gehad. De kracht van het occupation-
based handelen als interventie is vooral aanwezig als: 
     4  gebruik gemaakt wordt van activiteiten die iemand in het 

dagelijks leven uitvoert;  
   4  deze activiteiten het doel zijn van de cliënt;  
   4  als mensen kunnen opgaan in de activiteit omdat deze 

 plezierig is ( fl ow ) of omdat ze iets kunnen bereiken of 
omdat de activiteit leidt tot herstel (Fisher  2014 ).    

  .  Figuur 8.1      Wordcloud van de woorden die cliënten gebruiken om het 
unieke van de ergotherapie te omschrijven.    Bron: Dongen et al. ( 2016 )   

vooruitgang voorbeschouwingsfase

overpeinzingsfase

voorbereidingsfase

actiefase

fase van gedragsbehoud terugval

  .  Figuur 8.2      Stages of change model.    Bron: Prochaska et al. ( 2002 )   
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(Hartingsveldt et al.  2010 ). Het context-based werken vanuit een 
instelling zorgt voor uitdagingen en vraagt van ergotherapeu-
ten om te blijven pleiten voor het werken in de context van de 
handelingsvraag. 

 Bij het werken in en met een organisatie wordt er altijd in 
de organisatie en context-based gewerkt. In een verpleeghuis 
dragen ergotherapeuten, naast de individuele zorg, bijvoor-
beeld bij aan het woonklimaat en geven adviezen over dagbe-
steding. Kinderergotherapeuten werken zowel in het reguliere 
als in het speciaal onderwijs in en met de omgeving. Voor-
beelden daarvan zijn het meedenken over de inrichting van de 
overblijfruimte op school of het coachen van leerkrachten in 
het ondersteunen van kinderen met schrijf- en aandachtspro-
blemen in de klas. Het werken in de context draagt positief bij 
aan het overdragen van de geleerde kennis en vaardigheden aan 
andere professionals en de cliënt. 

    8.2.4   Gebaseerd op bewijs ( evidence-based ) 

 Het gebruik van bewijs in de praktijk vraagt een cultuur waar-
bij expertise van de cliënt, professionele expertise en beschik-
baar wetenschappelijk bewijs worden geïntegreerd zodat iedere 
cliënt (individu, organisatie of populatie) de meest eff ectieve en 
passende interventie ontvangt (Townsend et al.  2013c ). 

 De meeste defi nities van   evidence-based practice  (EBP)   
onderscheiden drie elementen van bewijs:
    4   expertise van de cliënt   (Kool en Bramsen  2016 );  
   4   professionele expertise   (Verhoef en Quist  2016 );  
   4   bewijs uit wetenschappelijk onderzoek   (Verhoef et al. 

 2016 ).    

 Daarnaast speelt de context bij al deze elementen een rol, zowel 
bij de waarden en normen van de cliënt en zijn omgeving als 
de waarden en normen van de professional in zijn omgeving, 
als bij de toepassing van wetenschappelijk bewijs op een indivi-
duele cliënt (Kuiper et al.  2016 ). Vandaar dat in het in  .  fi g.  8.3  
gepresenteerde model van EBP de context als vierde element is 
toegevoegd (Logister-Proost  2007 ).        

   4  een actiefase, waarin men het veranderende dagelijks han-
delen laat zien ( action );  

   4  een fase van gedragsbehoud waarin men het veranderende 
dagelijks handelen heeft  volgehouden ( maintenance ).           

 Als de handelingsroutines niet worden volgehouden, treedt 
terugval op naar een eerdere fase ( relapse ). Mensen kunnen op 
elk punt het model binnenkomen of uitgaan. De achtergrond 
van MI is dat mensen in het algemeen meer overtuigd raken 
van redenen die ze zelf ontdekken dan door de argumenten die 
anderen aandragen. De  kernpunten van MI   zijn:
    4  een persoonsgerichte manier van hulpverlenen om het veel 

voorkomende probleem van ambivalentie ten aanzien van 
verandering aan te pakken;  

   4  je doet het voor of met iemand, niet op of bij iemand;  
   4  partnerschap, acceptatie, compassie en ontlokken staan 

centraal;  
   4  acceptatie, empathie, ondersteuning van autonomie en 

bevestiging;  
   4  het gaat om ontlokken wat al aanwezig is, niet om iets aan 

te brengen wat ontbreekt (Miller en Rollnick  2014 ).    

 Het gebruik van deze kernpunten lijkt eenvoudig, maar de 
toepassing vergt oefening en vaak ook een verandering in 
de sociale vaardigheden en gespreksvaardigheden van de 
ergotherapeut. 

     8.2.3   Context-based 

 Ergotherapie vindt bij voorkeur plaats in en met de eigen 
omgeving van de cliënt. Dit wordt  context-based   werken 
genoemd. Dit gebeurt steeds vaker in de ergotherapeutische 
beroepspraktijk. Onderzoek heeft  aangetoond dat interven-
ties in de context eff ectief zijn. Voorbeelden daarvan zijn het 
onderzoek naar ergotherapie bij mensen met matige dementie 
en hun mantelzorger (Graff  et al.  2008 ) en naar ergotherapie 
bij mensen met de ziekte van Parkinson en hun mantelzorger 
(Sturkenboom et al.  2014 ). Uit onderzoek van Darrah en col-
lega’s komt naar voren dat kinderen, ouders en therapeuten het 
werken in de eigen omgeving van het kind als zeer prettig erva-
ren. Logistieke redenen, zoals de reistijd van de therapeuten en 
de drukke agenda van de ouders zijn belemmeringen voor de 
interventie in de eigen omgeving (Darrah et al.  2011 ). Het wer-
ken in de eigen omgeving gebeurt vooral vanuit een verpleeg-
huis of vrijgevestigde praktijk. Sinds de vergoeding vanuit het 
basispakket ziektekostenverzekering en de directe toegankelijk-
heid ergotherapie (DTE) is het aantal ergotherapeuten met een 
vrijgevestigde praktijk in Nederland gestegen van 4 % in 2004 
via 15 % in 2011 naar 22 % in 2014 (Hassel en Kenens  2014 ). 

 Als het werken in de eigen omgeving niet mogelijk is, door-
dat de cliënt bijvoorbeeld in een ziekenhuis of revalidatiecentrum 
verblijft , is de omgeving van de handelingsvraag het uitgangspunt 
in de ergotherapie-interventie. De thuis-, werk- of leeromgeving 
is het uitgangspunt bij het inventariseren en prioriteren van de 
vraagstelling van de ergotherapie. Tijdens de ergotherapie-in-
terventie wordt gestreefd naar een handelingscontext die zo veel 
mogelijk overeenkomt met de thuis-, werk- of leeromgeving 

8.2 · Uitgangspunten van ergotherapie
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  .  Figuur 8.3      Elementen van  evidence-based practice  (EBP) in een 
 maatschappelijke en praktijkcontext.    Naar Logister-Proost ( 2007 )   
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populatieniveau is de taak van (sociale)  wijkteams  , naast de 
zorg gericht op individuele personen en hun systeem, het ver-
sterken van buurtkracht en sociale cohesie. Wijkteams spelen 
dan een rol in het verbinden van mensen en het stimuleren van 
gezamenlijke activiteiten. 

 Op populatieniveau kunnen ergotherapeuten  top-down  
werken vanuit een   community-based    (CB) benadering en 
 bottom-up  vanuit een   community development    (CD) benadering 
(zie  7  H.   3    ). De verwachting is dat in toenemende mate ergo-
therapeuten zullen werken als projectondersteuner bij organi-
saties die innoverende participatie bevorderen ten behoeve van 
populaties. 

  Gezond Actief Ouder Worden 
 In het Amstelhuis doen ouderen mee aan een preventieve 
groepsinterventie: Gezond Actief Ouder Worden, 
grotendeels ontwikkeld vanuit het lectoraat Ergotherapie 
van de Hogeschool van Amsterdam. Deze groepsbij-
eenkomsten, waarbij de ergotherapeut de inhoudelijke 
thema’s afstemt met de ouderen die deel uitmaken van de 
groep, zijn gericht op vraagverheldering, sociale participatie 
en het versterken van de eigen regie (Heijsman et al.  2012 ). 

      8.3   Persoonlijke kwaliteiten  

 Bij het mogelijk maken van het dagelijks handelen sluiten ergo-
therapeuten aan bij de wensen van cliënten en hun omgeving. 
Dit vraagt om empathie, fl exibiliteit, creativiteit, meedenken, 
probleemoplossend vermogen, soms een directieve benadering 
en soms een relativerende houding en/of humor. In de twee 
paragrafen hieronder wordt specifi ek ingegaan op het thera-
peutische gebruik van jezelf en het gebruik maken van creativi-
teit, het denken en handelen in mogelijkheden. 

   8.3.1   Het gebruik van jezelf ( use of self ) 

 Het  gebruik van jezelf   (  use of self   ) als therapeutisch middel 
in de ergotherapie is in de jaren tachtig al beschreven als het 
bewust gebruik maken van je eigen reactie in de relatie met 
de cliënt (Mosey  1986 ). Hagedorn defi nieert het therapeutisch 
gebruik van jezelf als een bewust, selectief of intuïtief gebruik 
van de eigen mogelijkheden en karakteristieken (persoonlijk-
heid, houding, waarden en reacties) om de interventie eff ec-
tiever te maken. Er wordt niet verwacht dat een therapeut 
perfect reageert, maar wel dat hij zich bewust is van zijn eigen 
mogelijkheden en grenzen en daarbij sensitief, eerlijk, integer 
en authentiek is in de relatie met de cliënt (Hagedorn  1995 ). 
Recent hebben Polatajko en collega’s ( 2015 ) het gebruik van 
jezelf beschreven als het doelbewust en gepland gebruik van 
persoonlijke gedragingen, inzichten, waarnemingen, oordelen, 
vaardigheden en kennis om de samenwerkingsrelatie met de 
cliënt te optimaliseren en om veranderingen in het handelen 
mogelijk te maken. 

    8.2.5   Technology-based 

 Technologische ontwikkelingen leiden tot grotere diagnostische 
en therapeutische mogelijkheden en tot nieuwe technische en 
medische hulpmiddelen en  voorzieningen.   De technologische 
ontwikkelingen zullen steeds meer invloed krijgen op de rela-
tie tussen cliënt en professional en op de locatie waar de zorg 
wordt geleverd. Zij dragen ertoe bij dat zorg en welzijn min-
der aan tijd en plaats gebonden zijn. Deze toenemende rol van 
technologie in de zorg heeft  grote gevolgen voor de professio-
nal in zorg en welzijn. Die zal de nieuwe technologie gaan inte-
greren in het werk en zal cliënten adviseren en begeleiden bij 
het gebruik van technologie. Daarnaast zal de professional ook 
een rol spelen bij de ontwikkeling, implementatie en evaluatie 
van nieuwe technologische toepassingen, zodat er technologie 
in de zorg wordt gebruikt die een duidelijke meerwaarde heeft  
(Vereniging Hogescholen  2015a ). Bij iedere interventie staat de 
vraag centraal of er mogelijkheden zijn om technologie in te 
zetten op het niveau van de persoon en zijn systeem, de organi-
satie en de populatie. 

  Zorg-op-afstand 
 Zorg-op-afstand wordt toenemend geleverd, zoals het 
monitoren van actviteiten van ouderen waardoor zij langer 
thuis kunnen wonen. Uit een kwalitatieve studie van Pol 
en collega’s ( 2014 ) komt naar voren dat ouderen positief 
zijn over sensormonitoring, omdat het bijdraagt aan 
het gevoel van veiligheid en het hen meer actief houdt. 
Daarnaast is het voor ouderen een belangrijke strategie om 
zo lang mogelijk in hun eigen huis te blijven wonen. Het 
privacy-aspect was bij deze groep ouderen geen issue (Pol 
et al.  2014 ). 

     8.2.6   Population-based 

 De ergotherapeut werkt niet alleen met individuele cliënten, 
maar kan ook een rol vervullen bij het mogelijk maken van 
sociale participatie van groepen mensen in de  maatschappij.   
Vanuit dit  sociaal-maatschappelijke perspectief   ( enabling social 
en societal change ) speelt de maatschappij een rol bij gezond-
heid van mensen (Townsend et al.  2013b ).  Populatiegebaseerde 
zorg   richt zich specifi ek op kwetsbare groepen in onze samen-
leving, zoals mensen met een lichte verstandelijke beperking, 
ouderen met dementie en vluchtelingen. De twee perspectieven 
in de ergotherapie sluiten aan bij  geïntegreerde zorg   (Valentijn 
et al.  2013 ) waar naast het individuele perspectief ook het soci-
aal-maatschappelijke perspectief centraal staat binnen popula-
tiegebaseerde zorg  (population-based care) . 

 Populatiegebaseerde zorg is gericht op het verbeteren van 
de gezondheid in een populatie. De zorg voor een bepaalde 
populatie houdt rekening met de noden en karakteristieken van 
die bevolking, bijvoorbeeld op politiek, economisch, sociaal 
en ecologisch vlak. Populatiegebaseerde zorg gaat uit van een 
integraal perspectief en erkent de relatie tussen gezondheids-
problemen en sociale problemen (Valentijn et al.  2013 ). Op 
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aspecten in zich. Zij breekt een lans voor de herwaardering van 
creativiteit in de ergotherapie. Niet alleen in het denken, maar 
ook in het dagelijks handelen, dat centraal staat in de interven-
tie (Sadlo  2004 ). 

 Ergotherapeuten worden door andere professionals gezien 
als creatieve mensen (Schmid  2004 ). Bij het mogelijk maken 
van het dagelijks handelen van mensen is  creativiteit   als eigen-
schap van de ergotherapeut nog steeds belangrijk. Creativiteit 
in al zijn verschillende vormen is een fundamenteel onderwerp 
in de ergotherapie (Breines  2016 ). Creatief denken is het geheel 
van denkattitudes, denkvaardigheden, denktechnieken en 
denkprocessen die de kans op patroondoorbreking, het leggen 
van nieuwe verbindingen in onze hersenen vergroot. Iedereen 
kan creatief denken, het is iets wat aan te leren en te ontwik-
kelen is. Creatief denken start met creatief waarnemen, waarbij 
de dominante waarneming wordt losgelaten en waarnemings-
verspringing mogelijk is. Daarbij wordt oordelen uitgesteld 
waardoor er plaats is voor nieuwe ideeën. Flexibel associëren, 
brainstormen, divergeren en het ontwikkelen van verbeeldings-
kracht zijn aspecten van creatief denken (Byttebier  2012 ). Uit 
een kwalitatief onderzoek onder vijf ergotherapeuten naar het 
gebruik van creativiteit kwam naar voren dat creativiteit bete-
kenis had in de dagelijkse praktijk. Participanten gebruikten 
het woord op zich niet, maar het begrip werd geassocieerd met 
aanpassen, innoveren, probleemoplossend denken, veranderen, 
going with the fl ow en het nemen van risico’s:

   »  We wouldn’t call creativity our basis philosophy but in fact, 
the process of problem solving and adapting and looking 
at new days of doing things is creativity by nature, isn’t it? 
(Schmid  2004 ).   

 Cliënten begeleiden en ondersteunen in het creatief oplos-
sen van handelingsvragen en het samen met hen bedenken en 
uitproberen van creatieve aanpassingen, waardoor het dage-
lijks handelen weer mogelijk wordt, is een van de succesvolle 
aspecten van een ergotherapeut. Breines ( 2016 ) benoemt dit 
als  creatief redeneren  , een van de aspecten van  professioneel 
redeneren  . Bewust omgaan met creativiteit en het verder ont-
wikkelen van het creatief denken is een meerwaarde voor de 
ergotherapie-interventie. 

     8.4   Competenties  

 Een competente ergotherapeut demonstreert de benodigde 
kennis, inzicht, vaardigheden en attitude voor de uitvoering 
van een veilige, eff ectieve en effi  ciënte ergotherapie-interventie 
gedurende zijn gehele  loopbaan.   

 Gebaseerd op het  CanMeds Competency Framework   
(Frank  2005 ) en het Canadese beroepsprofi el (CAOT  2007 ) 
worden in het  Beroepsprofi el ergotherapeut  zeven competen-
tiegebieden onderscheiden: (1) expert in het mogelijk maken 
van het handelen, (2) pleiten voor participatie, (3) samenwer-
ken, (4) ondernemen, (5) professioneel werken, (6) leven lang 
leren, (7) communiceren (Hartingsveldt et al.  2010 ). De in 
Canada ontwikkelde CanMeds-structuur wordt wereldwijd 
en ook in Nederland gebruikt. In 2011 hebben de binnen het 

 Er is bewijs dat de kwaliteit van de relatie tussen de cliënt 
en therapeut essentieel is voor het behalen van doelen, het uit-
voeren van plannen, de ervaren tevredenheid van de cliënt, 
maar ook van het gevoel van competentie en vreugde in het 
werk van de therapeut. Veranderen van het dagelijks hande-
len is onmogelijk zonder actieve betrokkenheid van de cliënt 
zelf. Om het veranderen te ondersteunen is het van belang 
om te achterhalen wat de waarde, betekenis en inschatting 
van iemands eigen mogelijkheden zijn in het uitvoeren van de 
activiteit. Deze beïnvloeden de motivatie en intentie om veran-
deren van het dagelijks handelen te bereiken (Polatajko et al. 
 2015 ). 

 Cole en McLean ( 2003 ) deden een survey met 129 ergothe-
rapeuten uit verschillende werkvelden. Open communicatie, 
een goed contact en empathie werden door de ergotherapeuten 
benoemd als belangrijke factoren voor een goede therapeuti-
sche relatie en als kritische factoren voor de uitkomst van de 
interventie (Taylor et al.  2009 ). In een review van Hall en col-
lega’s ( 2010 ) naar de impact van de therapeutische relatie werd 
geconcludeerd dat er een positieve relatie was met therapie-
trouw, afname van depressieve symptomen, tevredenheid en 
verbeterde fysiek functioneren. 

 Maar hoe wordt dat in de praktijk toegepast? Taylor en 
Puymbroeck ( 2013 ) beschrijven vijf elementen bij het thera-
peutisch gebruik van jezelf waarbij narratief redeneren en een 
cliëntgerichte samenwerkingsrelatie centraal staan:
    4  empathie, de emotionele uitwisseling tussen cliënten en 

therapeuten waardoor meer open communicatie en verbin-
ding plaatsvindt;  

   4  authenticiteit, het jezelf zijn en handelen in overeenstem-
ming met eigen normen en waarden;  

   4  refl exiviteit, het bewustzijn van jezelf als de ‘ander’ en 
bewust eigen gedrag kunnen aanpassen;  

   4  samenwerken, het vormgeven van een gelijkwaardige 
ondersteunende samenwerkingsrelatie;  

   4  ondersteunen/mogelijk maken van het dagelijks handelen.    

 Trainingen in   motivational interviewing    bieden veel technieken 
voor de therapeutische samenwerkingsrelatie, de verbinding 
tussen cliënt en therapeut. Bijvoorbeeld de basistechnieken 
Open vragen stellen, Refl ecties geven, Bevestigen en Samenvat-
ten, afgekort als ORBS (Miller en Rollnick  2014 ). 

    8.3.2   Creativiteit 

 Sinds de start van de ergotherapie is  creativiteit   verbonden met 
het beroep ergotherapie. Handvaardigheidsactiviteiten en de 
daarbij horende creativiteit zijn altijd een belangrijk onderdeel 
van de ergotherapie geweest en hadden in het verleden ook een 
prominente plaats in het curriculum van de opleiding (Hoc-
king  2008 ). In de laatste dertig jaar zijn ergotherapeuten crea-
tieve technieken steeds minder gaan gebruiken. 

 Sadlo geeft  aan dat ergotherapeuten daarin ook wat ver-
loren hebben. Zij benoemt de relatie tussen creativiteit en het 
ervaren van gezondheid en welzijn. Veel activiteiten die cen-
traal staan in de ergotherapie-interventie hebben creatieve 

8.4 · Competenties
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(coordinate), ontwerpen/vervaardigen (design/build), overdra-
gen van kennis (educate), betrokken zijn in (engage) en toepassen 
van specifi eke technieken (specialize) (Townsend et al.  2013a ), zie 
 .  fi g.  8.4  en  8.5  .               

    8.5   Canadian model of client-centered 
enablement (CMCE)  

 Mogelijk maken ( enabling ) is een kerncompetentie van ergo-
therapeuten en een uitgangspunt van cliëntgecentreerde 
ergotherapie. In het Canadian Model of Client-Centered 
 Enablement (CMCE) (Townsend et al.  2013a )  staan beide con-
cepten centraal.      

 Het CMCE (zie  .  fi g.  8.6 ) is een visuele metafoor voor het 
‘cliëntgecentreerd mogelijk maken’. Het model bestaat uit twee 
asymmetrisch gebogen lijnen die staan voor dynamiek, veran-
dering, variatie en het nemen van risico’s in de relatie tussen 
cliënt en professional. De asymmetrisch gebogen lijnen geven 
de mogelijkheden van de diverse vormen van samenwer-
ken aan. De ontwikkeling die plaatsvindt in de samenwerking 

 Kwaliteitsregister paramedici   participerende beroepsverenigin-
gen, ook besloten om de overstijgende paramedische competen-
ties te beschrijven volgens de CanMeds (EN  2015 ). Het voordeel 
van het gebruiken van dit raamwerk is dat in discussies met 
andere professionals dezelfde taal gesproken wordt. 

 De  beroepscompetenties ergotherapie   zijn een verdere 
beschrijving van de bovengenoemde competentiegebieden. 
Deze beroepscompetenties, die op de ergotherapieopleidingen 
in Nederland worden gebruikt, bepalen het eindniveau van de 
bacheloropleiding en zijn leidend voor de toetsing en inhoud 
van het programma. De beroepscompetenties zijn onderver-
deeld in cliëntgerichte, organisatiegerichte en beroepsgerichte 
competenties (Verhoef en Zalmstra  2013 ), zie  .  fi g.  8.5 . 

 Het Canadian Model of Client-Centered Enablement 
(CMCE) beschrijft  tien   enablement skills   , deze worden in  7  par.  8.5  
toegelicht. Onder de cliëntgerichte beroepscompetenties ‘behan-
delen en begeleiden’, ‘adviseren aan derden’ en ‘ondersteunen en 
versterken’ (Verhoef en Zalmstra  2013 ; Veld et al.  2016 ) kun-
nen alle tien de enablement skills worden gebruikt. Daarbij gaat 
het om aanpassen (adapt), pleiten (advocate), coachen (coach), 
samenwerken (collaborate), overleggen (consult), coördineren 
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(Hartingsveldt et al.
2010)

cliëntgerichte
beroepscompetenties

ergotherapie
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(Townsend en Polatajko 2013)
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  .  Figuur 8.4      Relatie tussen de CanMeds-competentiegebieden, de cliëntgerichte beroepscompetenties ergotherapie en de  enablement skills   
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   8.5.1   Enablement skills 

 Het CMCE ( .  fi g.  8.6 ) geeft  de   enablement skills    weer door mid-
del van rechthoeken van verschillende lengte en kleurtinten. 
Doordat elke cliënt en elke context anders is worden de skills 
steeds met een andere prioriteit ingezet. De volgorde waarmee 
ze in het CMCE-model staan en hieronder worden toegelicht 
wordt bepaald door de alfabetische volgorde van de Engelse 
tekst in het oorspronkelijke Canadese model (Townsend 
et al.  2007 ). In de praktijk kan deze volgorde anders worden 
toegepast. 

  Aanpassen ( adapt ) 
 Samen met de cliënt het dagelijks handelen in de context  aan-
passen bij      (dreigende) handelingsvraagstukken. Dit gebeurt 
met de persoon en zijn systeem, met organisaties of populaties 
(Townsend et al.  2013a ). In het Nederlands kan ‘zich aanpassen’ 
een negatieve klank hebben: men heeft  geen keuze, men kan 
niet anders dan zich bij de situatie neerleggen. In de Engelse 
taal heeft   adapt  een positievere betekenis en betekent het ‘actief 
reageren’ op een nieuwe situatie, waarbij men juist zelf wel de 
regie houdt. 

 Het aanpassen van het dagelijks handelen is een belangrijke 
 enablement skill  en kan bestaan uit het aanpassen van de acti-
viteiten en/of de context. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
het opdelen van activiteiten in deeltaken om te komen tot een 
 just-right-challenge.  Bij het aanpassen van de context worden 
hulpmiddelen en voorzieningen gebruikt om de fysieke omge-
ving aan te passen. Ergotherapeuten ondersteunen cliënten bij 
het aanvragen van deze voorzieningen. Ook de sociale omge-
ving wordt bij het aanpassen betrokken, bijvoorbeeld door een 
 mantelzorger instructie te geven over begeleiding van de part-
ner met dementie in het weer zelf uitvoeren van huishoudelijke 
activiteiten of door een leerkracht te adviseren hoe een kind 
met planningsproblemen in de klas mee kan doen met de geza-
menlijke knutselactiviteit. 

tussen cliënt en professional zorgt ervoor dat deze lijnen niet 
symmetrisch, recht, statisch, gestandaardiseerd en voorspellend 
zijn.        

 Het doel van de relatie tussen cliënt en ergotherapeut is het 
mogelijk maken van het dagelijks handelen. Betrokkenheid van 
mensen is het uitgangspunt en vindt plaats binnen de sociale 
structuren die het dagelijks en maatschappelijk leven beïnvloe-
den. De kruispunten van de gebogen lijnen geven in het model 
de grenzen van de cliënt-professionalrelatie aan. Deze twee 
kruispunten zijn de start en het eind van de ontmoeting tussen 
cliënt en ergotherapeut. Het zijn de actiepunten  enter/initiate  
en  conclude/exit  uit het Canadian Practice Process Framework 
(CPPF) (Craik et al.  2013 ; Davis et al.  2013 ). De pijlen geven 
aan dat beide verder gaan in verschillende richtingen en illus-
treert dat de ergotherapeut slechts even meeloopt op het pad 
van de cliënt. De cliënt gaat verder met zijn dagelijks hande-
len te integreren en de ergotherapeut gaat door en start weer 
een gezamenlijke interventie op een nieuw kruispunt met een 
andere cliënt (Townsend et al.  2013a ). 

competenties
beroepsprofiel

CanMeds

organisatie- en
beroepsgerichte

beroepscompetenties
ergotherapie

(Verhoef en Zalmstra 2013)(Hartingsveldt et al.
2010)

samenwerken

ondernemen

organiseren

zorg dragen voor
kwaliteit

onderzoeken

innoveren

leren en ontwikkelen

samenwerken

ondernemen

professioneel
werken

leven lang leren

communiceren

  .  Figuur 8.5      Relatie tussen de generieke CanMeds-competentiegebieden 
en de organisatie- en beroepsgerichte beroepscompetenties ergotherapie  

adapt
advocate

coach
collaborate

consult
coordinate

design/build
educate

engage
specialize

professionalclient

  .  Figuur 8.6      Canadian Model of Client-Centered Enablement (CMCE).     
Bron: Townsend et al. ( 2013a )   
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een chronische neurologische aandoening en vermoeidheid in 
het toepassen van energiebesparende strategieën. Bij het coa-
chen van een groep is het een grote meerwaarde om gebruik te 
maken van de ervaringen en inzichten van groepsleden (Jos-
ten en Cup  2009 ). Zij herkennen elkaars problemen en kun-
nen leren van elkaars ervaringen. Ze kunnen elkaar inspireren 
en aansporen tot veranderingen in het dagelijks handelen. Het 
vraagt specifi eke vaardigheden van de ergotherapeut om het 
groepsproces en het veranderproces van de individuele deelne-
mer te faciliteren. 

 Een ander voorbeeld waarbij een ergotherapeut een coa-
chende rol kan hebben, komt uit de multidisciplinaire richtlijn 
schizofrenie. Het is aangetoond dat lotgenotengroepen met 
minimale coaching eff ectief zijn in het doen toenemen van 
sociale contacten (in vergelijking met een wachtlijstconditie). 
De toename wordt vooral veroorzaakt doordat contacten met 
lotgenoten ook buiten de bijeenkomsten plaatsvinden. Vooral 
trouwe deelnemers profi teerden van de lotgenotengroep (Ewijk 
et al.  2010 ). 

   Samenwerken ( collaborate ) 
  Samenwerken    met de cliënt   staat centraal in de ergotherapeu-
tische interventie. Het delen van de macht ( power sharing ) bin-
nen het cliëntgericht werken geeft  de gelijkwaardigheid in de 
cliënt-professional relatie weer, waarbij gezamenlijke besluit-
vorming (  shared decision making   ) centraal staat. Het samen-
werken is gebaseerd op empathie, vertrouwen en creatieve 
communicatie. In het mogelijk maken van veranderingen door 
de persoon is het resultaat van de samenwerking groter dan de 
som van de individuele inspanningen. 

 In interprofessionele teams werken alle disciplines samen 
met de cliënt aan zijn of haar doelen. In het mogelijk maken 
van sociaal-maatschappelijke veranderingen is het samenwer-
ken gericht op het vinden van afstemming en gedeelde ver-
antwoordelijkheid en gezamenlijke besluitvorming. Op het 
niveau van de gemeenschap, organisatie en populatie ontwik-
kelen en evalueren ergotherapeuten programma’s in verschil-
lende samenwerkingsverbanden (Townsend et al.  2013a ). Een 
voorbeeld daarvan is een maaltijdproject op een afdeling in een 
verpleeghuis. Ergotherapeuten werken samen met de civiele 
dienst, de verpleging/verzorging en activiteitenbegeleiding in 
het realiseren van het gezamenlijk koken en eten van een maal-
tijd met de bewoners. 

   Consulteren ( consult ) 
 Volgens het  woordenboek    betekent consulteren  : advies inwin-
nen, beraadslagen, overleg plegen en raadplegen. Consulteren 
bestaat uit het uitwisselen van zienswijzen en het houden van 
ruggespraak. Het consulteren van personen en hun systeem 
begint met het luisteren naar de verschillende perspectieven, 
het accepteren van eventuele verschillen en het informeren 
over opties om het handelen of de omgeving aan te passen en 
te pleiten voor participatie. Het consulteren van een organisatie 
of populatie gebeurt meestal middels een formele consultop-
dracht. De consulterende ergotherapeut heeft  ook op meso- en 
macroniveau dezelfde vaardigheden nodig om informatie in te 
winnen, te refl ecteren op de verschillende perspectieven en het 

 Bij het werken in en met een organisatie, bijvoorbeeld in 
een woonproject voor mensen met een verstandelijke beper-
king, wordt ‘aanpassen’ ook ingezet. De ergotherapeut is gericht 
op het aanpassen van de omgeving door instructie te geven aan 
de groepsleiding (sociale omgeving) zodat zij de kookactiviteit 
passend aanbieden aan de mogelijkheden van de bewoners en 
gezamenlijk handelen mogelijk gemaakt wordt. Een analyse 
van het handelen is vaak de basis voor het aanpassen van het 
handelen. 

   Pleiten ( advocate ) 
 Het  spreken  ,  pleiten   of argumenteren gericht op gezondheid, 
welzijn, inclusie en gerechtigheid is erop gericht dat iedereen 
kan participeren in zijn dagelijks en maatschappelijk handelen. 
Pleiten voor participatie is een van de competenties benoemd 
in het  Beroepsprofi el ergotherapeut  (Hartingsveldt et al.  2010 ). 
Pleiten heeft  te maken met bewustwording ten aanzien van 
fysieke of sociale barrières die het dagelijks handelen hinde-
ren. De ergotherapeut pleit vanuit het perspectief van de cliënt 
zodat een individuele en/of sociale verandering gerealiseerd 
wordt (Townsend et al.  2013a ). Bijvoorbeeld voor een cliënt 
met amyotrofi sche laterale sclerose (ALS) bij de gemeente plei-
ten dat de woningaanpassingen op korte termijn gerealiseerd 
worden. Ook het ondersteunen van de cliënt in het gaan doen 
van activiteiten waarvan hij eigenlijk had gedacht dat deze niet 
meer mogelijk waren heeft  met pleiten te maken. Bijvoorbeeld 
het ondersteunen van een persoon met een angststoornis, 
zodat hij kan gaan deelnemen aan een activiteit in een buurt-
centrum. Ergotherapeuten pleiten ook ten behoeve van een 
populatie, zoals voor daklozen met schizofrenie. Het is aange-
toond dat huisvestingsprogramma’s voor personen met schizo-
frenie de dakloosheid en het zorggebruik (opnames) reduceren 
(Ewijk et al.  2010 ). Ergotherapeuten kunnen na inventarisa-
tie van de woonwensen, in vergelijking met het aanbod aan 
woonvormen en woonbegeleidingsprogramma’s, leemtes in dat 
aanbod signaleren en bij overheidsinstanties pleiten voor meer 
passende huisvestingsmogelijkheden voor mensen met schizo-
frenie in de samenleving. 

   Coachen ( coach ) 
 De International Coach Federation  defi nieert coachen   als: 
met cliënten samenwerken in een dynamische relatie die erop 
gericht is dat cliënten actie ondernemen om hun dromen, doe-
len en wensen te realiseren  7    www.coachfederation.nl     . Uitgangs-
punt daarbij is cliëntgecentreerd werken en het samenwerken 
in dialoog. De ergotherapeut coacht de cliënt door hem zelf 
strategieën en oplossingen te laten bedenken. Hierbij is MI bij 
uitstek een geschikte gesprekstechniek om toe te passen. De 
ergotherapie is daarbij gericht op het daadwerkelijk uitvoeren 
van het dagelijks handelen. 

 Een onderdeel van coachen is het refl ecteren en ontdekken 
van de eigen motivatie van de cliënt. Coachen wordt vaak in 
een individueel traject vormgegeven, waarbij uiteraard familie, 
collega’s of anderen betrokken worden. Het coachen van groe-
pen is ook mogelijk. De ergotherapeut zoekt dan naar geza-
menlijke patronen in het handelen van de groep (Townsend 
et al.  2013a ). Een voorbeeld is het coachen van mensen met 
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heeft  een dag te eten. Leer hem hoe te vissen en je geeft  hem 
eten voor het leven’. 

 Het overdragen van kennis is belangrijk bij het instructie 
geven aan de persoon en zijn omgeving om activiteiten en/of de 
omgeving aan te passen. Cliënten leren door te doen, waarbij de 
ergotherapeut instructie geeft  over het uitvoeren en organise-
ren van handelingsroutines, of door het aanpassen van de soci-
ale en fysieke omgeving. De virtuele context is een meerwaarde 
bij deze ergotherapeutische vaardigheid waarbij gebruik wordt 
gemaakt van het internet, online cursussen en online support-
groepen. Een voorbeeld is  7    www.mijnzorgnet.nl     waarin cliën-
ten en professionals kennis en ervaringen overdragen in  online 
communities . 

   Betrokken zijn in ( engage ) 
 De betrokkenheid in  het dagelijks handelen      ( occupational 
engagement ) en het uitvoeren van het dagelijks handelen ( occu-
pational performance ) vormen samen het kerndomein van 
de ergotherapie. ‘Betrokken zijn in’ betekent: betrekken bij, 
waarbij het zowel gaat om het betrekken van anderen als het 
betrekken van jezelf. Deze ergotherapeutische vaardigheid is 
essentieel voor het opbouwen van een therapeutische relatie, 
waarbij de cliënt zijn perspectieven, keuzes en besluiten kan 
verwoorden. Betrokkenheid in het dagelijks handelen is ook 
mogelijk zonder de activiteit zelf uit te voeren. In een omge-
ving zijn waar andere activiteiten uitvoeren kan voor mensen 
veel betekenis hebben. Bijvoorbeeld een oma die geniet van het 
spelen van haar kleinkinderen zonder zelf mee te doen (Hem-
mingsson en Jonsson  2005 ). 

 Cliëntgecentreerde ergotherapie is gericht op de betrokken-
heid van cliënten, van de persoon, zijn omgeving, organisatie of 
populatie. Betrokkenheid in het dagelijks handelen is een voor-
waarde voor het zijn (  being   ), worden (  becoming   ) en erbij horen 
(  belonging   ) maar ook voor het uitvoeren en het doen (  doing   ) 
(Wilcock en Hocking  2015 ). Betrokkenheid in ‘zijn’, ‘wor-
den’ en ‘erbij horen’ richt zich op de mentale en sociale aspec-
ten van participatie. Bij cliënten die niet geïnteresseerd of niet 
betrokken zijn is het de uitdaging voor de ergotherapeut, onder 
andere door gebruik te maken van MI, de motieven van de cli-
ent te achterhalen. De motivatie voor de betrokkenheid is een 
voorwaarde voor het veranderen van het dagelijks handelen. 

   Toepassen van specifi eke technieken ( specialize ) 
  Deze  enablement skill       is gericht op het gebruik van specifi eke 
technieken in bepaalde situaties. Voorbeelden daarvan zijn het 
gebruik van technieken uit de neurorevalidatie voor het posi-
tioneren van kinderen en volwassenen met een hersenbescha-
diging, het vervaardigen van spalken voor mensen met een 
traumatisch handletsel, het gebruik van rehabilitatietechnieken 
bij mensen met een psychiatrische beperking en het gebruik 
van de  validation -benadering bij mensen met dementie. Bij het 
toepassen van specifi eke technieken werkt de ergotherapeut 
 cliëntgecentreerd. Dit is mogelijk door kritisch te blijven refl ec-
teren, de cliënt goed te informeren en te blijven overleggen 
over het gebruik van de specifi eke technieken in de interventie. 
Dit voorkomt dat de interventie te veel gaat plaatsvinden vanuit 

ontwikkelen van voorstellen voor alternatieven. Een ergothera-
peut kan zelf in consult gevraagd worden bij een individuele cli-
ent of bij een vraagstuk in een organisatie en vraagt ook anderen 
in consult wanneer overleg of nadere informatie of advies nodig 
is. 

   Coördineren ( coordinate ) 
  Coördineren   betekent: met elkaar in overeenstemming bren-
gen, zorgen dat verschillende werkzaamheden die door ver-
schillende personen gedaan worden, matchen. Op  microniveau 
coördineren   ergotherapeuten de acties rond de persoon en zijn 
systeem en zij zijn vaak de ‘spin in het web’ in het bij elkaar 
brengen van de partijen rondom de zorg thuis, het meedoen 
op school en de integratie in de werksituatie. Op mesoniveau 
coördineren docenten Ergotherapie het onderwijs in de ver-
schillende semesters, coördineert een ergotherapeut het kwar-
tiermaken binnen een buurthuisproject en coördineert een 
eigenaar van een eerstelijnspraktijk de werkzaamheden van de 
verschillende ergotherapeuten, de samenwerking met andere 
professionals en de contacten met externe organisaties. In het 
coördineren, gericht op het mogelijk maken van het dagelijks 
handelen, waarbij er met verschillende organisaties wordt 
samengewerkt, is de ergotherapeut vaak de persoon die voor de 
cliënt de muren afb reekt en bruggen slaat tussen verschillende 
mensen en afzonderlijke instituten. 

   Ontwerpen/vervaardigen ( design/build ) 
 Het samen met cliënten ontwerpen en  ontwikkelen      van pro-
ducten zoals hulpmiddelen, spalken en voorzieningen is een 
aspect van de ergotherapie dat bij de Nederlandse burger het 
meest bekend is. Ergotherapeuten zijn experts in het bedenken, 
creëren, ontwerpen, herontwerpen en in sommige gevallen 
fabriceren, bouwen of produceren van producten en omge-
vingsaanpassingen. Dit gebeurt op het niveau van de persoon 
en zijn systeem thuis, op school of op het werk. Op het niveau 
van een organisatie gebeurt dit bijvoorbeeld door een vei-
lige omgeving te creëren in een verzorgingstehuis in het kader 
van de implementatie van een valpreventieprogramma. Op het 
niveau van de maatschappij zijn ergotherapeuten actief op het 
gebied van toegankelijkheid en inclusie en worden ze gecon-
sulteerd binnen designtrajecten van bouwprojecten. Zo heb-
ben bijvoorbeeld ergotherapeuten van de Sint Maartenskliniek 
geadviseerd bij de aanschaf van de nieuwe stoelen in de zaal 
van de schouwburg in Nijmegen en bij de aanschaf van meu-
bilair voor de nieuwe basisschool in Molenhoek. Er zijn veel 
ontwikkelingen van zorgtechnologie voor ondersteuning van 
de professional en de cliënt. De expertise van ergotherapeuten 
maakt dat in onderwijs, onderzoek en praktijk technologie bij-
draagt aan het mogelijk maken van het dagelijks handelen. Ook 
het meewerken aan het ontwerp van een sociale omgeving valt 
onder ontwerpen/vervaardigen. 

   Overdragen van kennis ( educate ) 
 In de  ergotherapie   wordt het overdragen  van kennis   gebruikt 
om veranderingen in het dagelijks handelen te stimuleren zodat 
participatie in het dagelijks en maatschappelijk leven gere-
aliseerd wordt. Zo zetten ergotherapeuten een oud Chinees 
gezegde in een nieuwe context: ‘Geef een man een vis en hij 

8.5 · Canadian model of client-centered enablement (CMCE)
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ergotherapeut en hoeven niet meer eerst een verwijzing bij de 
huisarts of specialist te halen. Omdat in het geval van DTE de 
verantwoordelijkheid voor de ergotherapie-interventie volle-
dig bij de ergotherapeut ligt, is het noodzakelijk om in het eer-
ste contact een  DTE-screening   van ongeveer 15 minuten af 
te nemen. In verband met DTE is er een nieuwe beroepscom-
petentie ‘ screenen’   aan de cliëntgerichte beroepscompetenties 
toegevoegd (Verhoef en Zalmstra  2013 ). Om een professionele 
beslissing te nemen onderzoekt de ergotherapeut methodisch of:
    4  er een handelingsvraag ervaren wordt;  
   4  het handelingspatroon afwijkend is, gelet op inspanning, 

effi  ciëntie, veiligheid en noodzaak voor assistentie;  
   4  het communicatiepatroon afwijkend is, gelet op lichaams-

taal, informatie-uitwisseling en contact;  
   4  er sprake is van rode vlaggen;  
   4  hij de juiste professional is (Zanten et al.  2010 ).    

  Rode vlaggen   worden in de medische wereld gebruikt  als alarm-
signalen  , om aan te geven dat er tekenen zijn die wijzen op 
min of meer ernstige medische aandoeningen die aanvullende 
diagnostiek van een arts vereisen. Bij de DTE-screening wordt 
gebruik gemaakt van deze rode vlaggen (Dutton  2004 ). De rode 
vlaggen zijn gekoppeld aan een of meer van de volgende symp-
tomen die niet verklaard kunnen worden uit het handelings-
probleem, zoals koorts (nachtelijk) transpireren, misselijkheid, 
braken, diarree, (onnatuurlijke) bleekheid, duizeligheid/fl auw-
vallen, moeheid en gewichtsverlies. Ook wordt nagevraagd of 
er sprake is van onverklaarbare pijn, problemen met korte- en 
langetermijngeheugen, een verstoord dag- en nachtritme en 
kanker of hart- en vaatziekten in de voorgeschiedenis. En het 
medicijngebruik wordt nagevraagd (Zanten et al.  2011 ). 

 Bij de  DTE-screening   is de ergotherapeut dus alert op afwij-
kend handelen, op afwijkende communicatie en op het iden-
tifi ceren van eventuele rode vlaggen. De conclusie ‘pluis’ of 
‘niet-pluis’ stelt de ergotherapeut vanuit zijn eigen perspectief. Er 
zijn twee mogelijke conclusies op basis van de DTE-screening:
    4  er is een probleem in het handelen waarvoor mogelijk 

ergotherapie-interventie geïndiceerd is, de informatie van 
de cliënt past in een voor de ergotherapeut bekend beeld en 
er zijn geen rode vlaggen;  

   4  de informatie van de cliënt past niet in een voor de ergothe-
rapeut bekend beeld, er zijn afwijkingen van het normale 
beeld, er is sprake van een afwijkend verloop of er zijn één 
of meer rode vlaggen.    

 In het eerste geval gaat de ergotherapeut verder met de pro-
bleeminventarisatie en -analyse; in het tweede geval informeert 
de ergotherapeut de cliënt hierover en adviseert contact op te 
nemen met de huisarts. De ergotherapie-interventie kan niet 
gestart worden. In beide gevallen informeert de ergotherapeut, 
met behulp van het rapportageformulier DTE, de huisarts over 
de bevindingen van de DTE-screening, waarbij toestemming 
van de cliënt een voorwaarde is (Zanten et al.  2010 ). 

 De ergotherapieopleidingen in Nederland hebben DTE 
geïntegreerd in het curriculum en studenten die vanaf 2013 
zijn afgestudeerd zijn DTE-gecertifi ceerd. Ergotherapeuten die 
voor 2013 zijn afgestudeerd kunnen alleen gebruik maken van 

het therapeut-perspectief en dat de cliënt en de ergotherapeut 
te weinig in dialoog samenwerken (Townsend et al.  2013a ). 

     8.5.2   Toepassing van de  enablement skills  

 Bij het gebruik van de   enablement skills    is het niet logisch om 
maar één  skill  te gebruiken. In de interventie worden er altijd 
een aantal naast elkaar gebruikt. Bijvoorbeeld een ergothera-
peut kan de omgeving alleen aanpassen ( adapt ) door samen 
te werken ( collaborate ) met de cliënt en zijn partner en dit te 
coördineren ( coordinate ) met de verschillende stakeholders. Op 
deze manier zal het tot een aanpassing komen waar de cliënt 
tevreden mee is, die past bij het handelingsvraagstuk, de omge-
ving van de cliënt en de fi nancierende instantie. 

 Een ander aspect is dat het aantal  enablement skills  zich vaak 
uitbreidt gedurende de interventie. Zo kan een vraag voor een 
simpele eetaanpassing ( adapt ) voor een cliënt in een verzor-
gingshuis zich ontwikkelen tot een opdracht ( consult and coordi-
nate ) ten aanzien van de organisatie. Dat kan dan een opdracht 
zijn voor het aanpassen ( adapt ) en herontwerpen ( design/build ) 
van de omgeving zodat alle bewoners betrokken zijn ( engage ) en 
kunnen participeren. En dit niet alleen bij de gezamenlijke maal-
tijd, maar ook in andere betekenisvolle activiteiten zoals hobby’s 
en gebruik maken van de faciliteiten in de buurt. De manager 
contracteert dan de ergotherapeut om gezondheid, welzijn en 
inclusie te promoten en om de kosten van de verzorging door 
personeel te verminderen (Townsend et al.  2013a ). 

 Verder zijn ergotherapeuten gericht op een wederkerige 
samenwerking die voor elke cliënt weer anders is. Cliënten 
zijn partners in het mogelijk maken, zij hebben zelf expertise 
en vaardigheden die in de interventie gebruikt worden. Als een 
ergotherapeut samen met de ouders van een kind met de ziekte 
van Duchenne het plan van aanpak voor woningaanpassingen 
opstelt ( adapt and design/build ) vraagt dat van de ouders ook 
een emotionele aanpassing ( adapt ). Als hun zoon gebruik gaat 
maken van een eigen aangepaste unit op de begane grond is 
bijvoorbeeld de gezamenlijke start van de zondag in het ouder-
lijk bed niet meer mogelijk. Gezamenlijke activiteiten ( family 
occupations ) veranderen dan door het progressieve karakter 
van de aandoening van hun zoon. 

 Bij al deze  enablement skills  van de ergotherapeut speelt 
ook het therapeutisch gebruik van jezelf (  use of self   ) een 
belangrijke rol. Dat zal bij de verschillende vaardigheden op 
een andere manier ingezet worden: bij pleiten ( advocate ) zal er 
wellicht minder empathie zijn met bijvoorbeeld een gemeente-
bestuur dan in de relatie van de ergotherapeut met de indivi-
duele cliënt. 

     8.6   Directe toegankelijkheid ergotherapie 
(DTE)  

 Naar aanleiding van een beslissing van de minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport (VWS) is met ingang van 1 augustus 
2011 directe toegankelijkheid ergotherapie ingegaan (  Staats-
blad  2011, 366).      Cliënten kunnen zich nu direct melden bij de 
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 In dit hoofdstuk is  use of self  beschreven als een belangrijke 
component van het handelen van de ergotherapeut. De ergo-
therapeut als persoon heeft  invloed op de ergotherapeut als 
professional. 

 In het voorbeeld reageert de ergotherapeut in opleiding 
vanuit zijn (Turkse) achtergrond en heeft  het standpunt dat 
cliëntgericht werken betekent dat de ergotherapeut de inter-
ventie samen met de cliënt vormgeeft  vanuit diens keuzes. De 
ergotherapeut staat voor de waarden van het beroep ergothe-
rapie van 15 jaar geleden, werkt therapeutgericht en hecht nog 
grote waarde aan zelfstandigheid. De teamleider is als hoofd 
van de afdeling verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoe-
ring en betrekt ook economische overwegingen in zijn besluit. 
Alle ingenomen standpunten zijn te begrijpen en te verklaren 
als gekeken wordt naar de verschillende achtergronden, verant-
woordelijkheden en verplichtingen die de betrokkenen hebben 
en de afwegingen die ze maken. 

 Professionals hebben verplichtingen en verantwoorde-
lijkheden ten opzichte van zichzelf, de ander, de context en de 
maatschappij. Het is belangrijk dat professionals deze bewust 
afwegen. Op elk niveau zal de weging van deze verplichtin-
gen en verantwoordelijkheden verschillend zijn. Zij worden 
beïnvloed door karakter, sociaal-culturele aspecten, wettelijke 
regelgeving, professionele standaarden en richtlijnen, type en 
doelstelling van de organisatie, en functie of taak in de organi-
satie of het team. Kortom, de verantwoordelijkheden en de ver-
plichtingen zijn zowel persoonlijk, beroepsmatig, contextueel 
en cultureel bepaald. 

 In de  beroepscode en gedragsregels ergotherapeut  (Leeuw 
et al.  2015 ) worden deze verantwoordelijkheden en verplich-
tingen voor ergotherapeuten beschreven, zodat de buitenwereld 
weet wat men van een ergotherapeut kan verwachten. Daar-
naast stelt het de ergotherapeut in staat om de juiste besluiten 
te nemen op grond van logisch redeneren, feiten en gevoelens. 
In de beroepscode worden de verplichtingen en verantwoor-
delijkheden van de ergotherapeut, de wet- en regelgeving, de 
principes van de ethiek en een ethisch redeneermodel beschre-
ven. Dit alles is concreet gemaakt in de gedragsregels, die 
gekoppeld zijn aan de beroepscompetenties. Door middel van 
vragen en voorbeelden krijgt de ergotherapeut handvatten om 
dilemma’s van veel kanten te bekijken, kritisch te refl ecteren op 
zijn gedrag en gewetensvol keuzes te maken. Dit geeft  richting 
aan het ergotherapeutisch handelen in de beroepspraktijk. 

   8.7.1   Principes van ethiek 

 In de casus van de heer Ö verschillen de meningen en overtui-
gingen van de teamleden  van elkaar.   Bepaalde overtuigingen 
over wat goed en slecht is worden echter door vrijwel iedereen 
gedeeld. Eerlijkheid en rechtvaardigheid zijn bekende ethische 
principes. De meeste mensen krijgen last van hun geweten 
als ze iemand bedriegen of als ze een leugen vertellen. Anders 
gezegd:  principes   zijn overtuigende gidsen voor het geweten 
en daarmee voor het handelen van de ergotherapeut. Principes 
zijn geen absolute universele regels of waarden, het zijn veeleer 
goede referentiepunten voor het ergotherapeutisch handelen. 

DTE als zij de DTE-cursus van EN hebben gevolgd en dus een 
DTE-certifi caat hebben. 

    8.7   Beroepscode en gedragsregels 
ergotherapeut  

  De heer Ö 
 Plaats: stroke-unit van een verpleeghuis; de heer Ö, 58 jaar, 
CVA. 
 Tijdens je eerste stage mag je voor het eerst naar een 
multidisciplinair teamoverleg. Je stagebeleider heeft je 
gevraagd alleen te observeren en niet mee te praten. 
 Meneer Ö wordt besproken. Jij hebt meneer al een paar 
keer ontmoet en ook tijdens pauzes regelmatig met hem 
gesproken; jullie Turkse achtergrond schept een band. 
 Je stagebegeleider vertelt dat meneer helemaal niet mee 
wil werken aan de ergotherapeutische interventies en een 
afwachtende houding aanneemt. ‘Hij vindt dat hij gewoon 
naar huis kan en zet zonder pardon de rest van het gezin 
voor hem aan het werk, terwijl dat voor de anderen ook 
een hele verandering in hun taken betekent. Omdat hij 
tegenwerkt kan ik niet checken wat hij inmiddels zelfstandig 
kan in de zelfverzorging en is hij niet trainbaar’, zegt ze op 
verontwaardigde toon. Jij zegt, tegen de afspraken in: ‘Dat is 
echt heel gewoon hoor. Kunnen we geen huisbezoek doen, 
dan kunt u zien dat zijn vrouw het prima vindt om het zo op 
te lossen.’ 
 De teamleider paramedische dienst zegt: ‘Daar kunnen 
we niet aan beginnen. Een huisbezoek kost te veel tijd en 
veel van die tijd is ook nog eens reistijd en dat is indirect. 
Bovendien gaat deze tijd ten koste van de tijd voor de 
overige cliënten. Verder staat veiligheid voorop dus eerst 
moet meneer Ö leren zelfstandig trap te lopen.’ 
 Jij zit je vreselijk op te winden want jij vindt dat meneer Ö 
gelijk heeft. Clientgericht werken betekent toch dat je doet 
wat de cliënt wilt? Daarbij heeft meneer Ö je verteld dat 
hij het vernederend vindt om door een vrouw geholpen of 
getraind te worden bij het douchen en aankleden, al snapt 
hij best dat het niet zo bedoeld is. 
 Besloten wordt door te gaan volgens protocol zodat aan de 
voorwaarden voor ontslag voldaan wordt. 
 Jij bent gefrustreerd door het genomen besluit en snapt 
niet dat het genomen is. 

  Als ergotherapeut is het belangrijk dat men ‘goed professio-
neel handelt’. Dat wil zeggen dat de beroepsbeoefenaar de juiste 
dingen op het juiste moment doet. Het blijkt in de praktijk 
nog niet altijd eenvoudig te bepalen wat dat juiste is. Kennis 
en vaardigheden, wet en regelgeving geven niet altijd eendui-
dig antwoord op hoe te handelen. Het voorbeeld toont aan dat 
de teamleden verschillende standpunten en meningen heb-
ben. Deze meningen komen onder andere voort uit hun nor-
men, waarden, kennis, ervaring, hun rol en de daarbij  horende 
verantwoordelijkheden.         

8.7 · Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut
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Naast de ethische principes brengen ook taken en rollen ver-
plichtingen en verantwoordelijkheden met zich mee. 

  Box 8.2      |        |  

  Rolverdeling  
 De verantwoordelijkheden en verplichtingen zijn 
gerangschikt naar vier niveaus (Kouloumpi et al.  2009 ; 
Downie en Calman  1997 ; Leeuw et al.  2015 ): 

  Het eerste niveau: de persoon/ergotherapeut zelf  
 De verplichtingen en verantwoordelijkheden op het 
eerste niveau zijn gericht op de persoon zelf. Zij worden 
sterk bepaald door opvoeding, cultuur, sociale status, 
levenservaring en dergelijke. Persoonlijke normen en 
waarden zijn de leidraad op dit niveau. 

  Het tweede niveau: de ander  
 De verplichtingen en verantwoordelijkheden op het tweede 
niveau zijn gericht op de ander. De ander kan een cliënt 
en zijn systeem zijn, een teamgenoot, een verwijzer, maar 
bijvoorbeeld ook de directie van de instelling. De ethische 
waarden van de betrokkenen spelen op dit niveau een rol. In 
de interactie worden deze waarden en de overeenkomsten 
en verschillen duidelijk. 

  Het derde niveau: de context  
 De verplichtingen en verantwoordelijkheden op het derde 
niveau zijn gericht op de context waar het handelen van 
de cliënt plaatsvindt. Hier gaat het over een mesoniveau. 
Belangen van kleine groepen spelen op dit niveau een 
hoofdrol. 

  Het vierde niveau: de maatschappij  
 De verplichtingen en verantwoordelijkheden op het vierde 
niveau zijn gericht op  de maatschappij.  Hier gaat het over 
een macroniveau. Waarden en belangen van grote groepen 
spelen op dit niveau een hoofdrol. 

  Gebaseerd op de genoemde ethische principes en niveaus is het 
schema opgesteld dat de verhouding tussen de principes en de 
niveaus in kaart brengt. Professionele en persoonlijke principes 
kunnen met elkaar in strijd zijn. Een persoon heeft  op verschil-
lende niveaus verplichtingen en verantwoordelijkheden die tot 
dilemma’s kunnen leiden (zie  .  fi g.  8.7 ). Hoewel ergotherapeu-
ten streven naar gelijkwaardigheid in de relatie cliënt-ergothe-
rapeut is het van belang alert te zijn op dilemma’s die voort 
kunnen komen uit de afh ankelijkheid in deze relatie.        

 In de praktijk zijn belangen regelmatig strijdig met elkaar. 
Zo wil in de casus van de heer Ö de cliënt graag naar huis, de 
ergotherapeut in opleiding stelt een huisbezoek voor, maar de 
teamleider vindt dat te duur en probeert ‘uitzonderingen’ op de 
regel tegen te gaan. 

In de dagelijkse praktijk is het handelen naar meerdere prin-
cipes lastig omdat je vaak om het ene principe optimaal recht 
te doen anders handelt dan om het andere principe optimaal 
recht te doen. Daarom wordt regelmatig een afweging gemaakt 
en krijgt het ene principe soms prioriteit boven een ander. Toch 
zijn het die principes die men in overweging neemt bij ethische 
dilemma’s en waaraan men zijn eigen handelen toetst. 

  Box 8.1      |        |  

  Ethiek  
 Uit de universele waarden volgen de principes van de 
 persoonlijke ethiek  , dat wat iemand als privépersoon 
vindt, en de  beroepsethiek  , dat wat iemand als beroepsbe-
oefenaar/professional nastreeft (Kouloumpi et al.  2009 ; 
Downie en Calman  1997 ; Colero  1997 ). 

  Universele ethische principes 
    4   Respect voor autonomie  .  
   4  Integriteit:

    5  betrouwbaarheid;  
   5  eerlijkheid;  
   5  geheimhouding/vertrouwelijkheid.     

   4  Geloofwaardigheid.  
   4  Rechtvaardigheid.  
   4  Schade voorkomen.  
   4  Goed willen doen.  
   4  Eerlijk delen.  
   4  Openheid.    

  Principes van persoonlijke ethiek 
    4  Het welzijn van  de ander.    
   4  Respect voor de autonomie van de ander.  
   4  Betrouwbaarheid en eerlijkheid.  
   4  Je aan de regels houden.  
   4  Rechtvaardigheid, eerlijk delen.  
   4  Het weigeren om op oneerlijke wijze voordeel te 

behalen.  
   4  Goed willen doen.  
   4  Schade voorkomen.    

  Principes van professionele ethiek 
    4  Onpartijdigheid,  objectiviteit  .  
   4  Volledige openheid.  
   4  Vertrouwelijkheid, geheimhouding.  
   4  De plicht om goed werk te leveren.  
   4  De plicht om rekening te houden met de ander.  
   4  Betrouwbaarheid en trouw aan de professionele 

verantwoordelijkheden.  
   4  Het vermijden van belangenverstrengeling.    

  De beroepscode beschrijft  de consequenties van ethische prin-
cipes op het professionele handelen van de ergotherapeut. 

 In de casus van de heer Ö hebben de teamleden verschil-
lende rollen. Een teamleider is voor andere zaken verantwoor-
delijk dan een ergotherapeut of een ergotherapeut in opleiding. 
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hebben en gebruiken van een ethische code en een model voor 
ethisch redeneren (Kouloumpi et al.  2009 ; Boyt-Schell en Schell 
 2008 ) betekent niet dat alle problemen kunnen worden opge-
lost, noch dat er één manier is om tot een oplossing te komen. 
Een model geeft  geen antwoorden, maar biedt procedures om 
bewust en methodisch met een dilemma om te gaan. 

    8.7.2   Ethisch redeneermodel 

 Om op een ethische en professionele manier te kunnen wer-
ken is het noodzakelijk om ethische dilemma’s te herkennen 
en op  te lossen  . Het oplossen van een ethisch dilemma is niet 
eenvoudig en vereist de nodige oefening en discussie. Het 

niveau 4: groepen en de
maatschappij

wet- en regelgeving, burgers,
minderheden, zorgverzekeraars,

beroepsgroep

niveau 3: de context

gezin, familie, cliëntsysteem,
community, organisatie, afdeling,

school, beroepsvereniging, opleiding
ergotherapie, eerstelijnspraktijk

niveau 2: de ander

cliënt/cliëntsysteem, collega, huisarts,
student, baas, verwijzer

niveau 1: persoon

ergotherapeut ten opzichte van zichzelf

 respect voor autonomie, 
algemeen belang, rechtvaardig-
heid, occupational justice, eerlijk 
delen, je aan de regels houden,
kwaliteit leveren

 respect voor autonomie,
openheid, vermijden van belangen-
verstrengeling, goed werk leveren,
afspraken nakomen, schade
voorkomen, eerlijk delen,
occupational justice,
geheimhouding, openheid

 respect voor autonomie,
betrouwbaarheid, eerlijkheid,
geheimhouding, openheid, schade
voorkomen, goed willen doen,
vermijden van 
belangenverstrengeling, goed werk
leveren, je aan regels houden

 respect voor autonomie,
betrouwbaarheid, eerlijkheid,
geloofwaardigheid,
geheimhouding, beloftes nakomen

  .  Figuur 8.7      De principes van ethiek gekoppeld aan de verschillende niveaus van verantwoordelijkheid.    Bron: Leeuw et al. ( 2015 )   

8.7 · Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut
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 Het vraagt van ergotherapeuten een proactieve houding 
om het uitgangspunt van het beroep, dat dagelijks handelen 
bijdraagt aan gezondheid en welzijn, een meer prominente 
rol te geven in de samenleving. Om dit te bereiken vraagt dit 
 persoonlijk leiderschap. Het vierde deel van de Canadese richt-
lijn  Enabling occupation  (Townsend et al.  2013a ) gaat over het 
positioneren van ergotherapeuten in persoonlijk leiderschap. 

 Leiderschap wordt gedefi nieerd als ‘een proces waarbij een 
individu een groep van individuen beïnvloedt om een bepaald 
doel te bereiken’ (Northouse  2015 ). Het gaat daarbij voor ergo-
therapeuten om leiderschap in het mogelijk maken van het 
dagelijks  handelen:  leadership in enabling occupation    ( LEO  ). 
Townsend en collega’s ( 2011 ) hebben daar een model voor ont-
wikkeld: het LEO-model (zie  .  fi g.  8.8 ).        

 LEO visualiseert de vier kernelementen van leiderschap: 
(1)  leven lang leren    (   scholarship    ),  (2)  verantwoordingsplicht   
 (   accountability    ),  (3)  fi nanciering    (   funding    ),  en (4)  toeganke-
lijkheid    (   workforce planning    ).  De vier kernelementen worden 
weergegeven in vier overlappende ovalen die de onderlinge 
relatie tussen de vier kernelementen laat zien. Deze vier kern-
elementen zijn ingebed in een ovaal, die de brede praktijk van 
ergotherapie weergeeft . En deze is weer ingebed in een ovaal 
die de visie weergeeft  dat dagelijks handelen bijdraagt aan 
gezondheid, welzijn en gerechtigheid (Townsend et al.  2011 ). 

 Het LEO-model is van belang voor alle ergotherapeuten. 
Voor het beroep is het belangrijk dat alle ergotherapeuten 
persoonlijk leiderschap laten zien en het belang van dage-
lijks handelen en ergotherapie uitdragen voor alle burgers in 
Vlaanderen en Nederland. Ergotherapeuten zijn gericht op het 
wegnemen van belemmeringen in wonen, zorgen, leren, wer-
ken, spelen en vrije tijd zodat iedereen kan participeren in de 
samenleving. 

   8.8.1   Leven lang leren ( scholarship ) 

 Hoe kan   evidence-based practice    ( EBP)   onderdeel zijn van het 
dagelijks handelen van de ergotherapeut? Niet alle ergothera-
peuten zijn wetenschappers en dat  hoeft  ook niet.   EBP is meer 
dan het gebruik maken van wetenschappelijke kennis. EBP 
impliceert het samen met de cliënt besluiten hoe de verschil-
lende vormen van bewijs te gebruiken bij het stellen van doe-
len en een plan van aanpak. Het betekent dat overwogen wordt 
of eventueel beschikbaar wetenschappelijk bewijs  relevant en 
bruikbaar is voor de cliënt met zijn waarden en normen en 
prioriteiten, de betreff ende dagelijkse activiteiten, de kennis en 
ervaring van de therapeut en de socioculturele omgeving. 

 Ergotherapeuten kunnen niet te allen tijde op de hoogte 
zijn van al het wetenschappelijk onderzoek. Daarom worden 
 evidence-based richtlijnen   ontwikkeld door ergotherapeuten, 
in samenwerking met ergotherapieonderzoekers en cliënten. 
Deze richtlijnen worden geregeld aangepast aan nieuwe inzich-
ten. Voorbeelden van monodisciplinaire richtlijnen zijn de 
 Ergotherapierichtlijn CVA  (Steultjens et al.  2013 ), de  Ergothera-
pierichtlijn vermoeidheid bij MS, CVA of ziekte van Parkinson  

  Box 8.3      |        |  

  Ethisch redeneermodel  
 De zes stappen van het  ethisch redeneermodel   naar 
(Kouloumpi et al.  2009 ; Boyt-Schell en Schell  2008 ; 
Leeuw et al.  2015 ):
   1.      Signaleer het ethisch dilemma;   
  2.      Analyseer de situatie/het probleem;   
  3.      Verken de mogelijke oplossingen/bedenk scenario’s;   
  4.      Overweeg de voor- en nadelen van de verschillende 

scenario’s;   
  5.      Concretiseer de acties en voer deze uit;   
  6.      Refl ecteer, evalueer, rapporteer en archiveer.     

     8.7.3   Wet- en regelgeving 

 Al het handelen, zowel als persoon als beroepsbeoefenaar, 
gebeurt binnen de kaders van de  wetgeving  . Het is van belang 
dat de ergotherapeuten de wetten goed kennen en zich realise-
ren met welke wetten zij als beroepsbeoefenaar allemaal reke-
ning dienen te houden. In de beroepscode staat een overzicht 
van relevante wetten, maar ook in  7  H.   29     en op de website van 
Ergotherapie Nederland is informatie te vinden. 

    8.7.4   Gedragsregels 

  Gedragsregels   zijn opgesteld aan de hand van de beroeps-
competenties zoals beschreven in het  Beroepsprofi el ergothera-
pie  (Hartingsveldt et al.  2010 ) en zijn gebaseerd op universele 
ethische principes. De gedragsregels zijn ingedeeld onder de 
beroepscompetenties. Voor een ergotherapeut in opleiding 
gelden dezelfde gedragsregels. De gedragsregels gelden even-
eens voor alle uitingen op internet. In alle gevallen waarin de 
gedragsregels niet voorzien dient de ergotherapeut te handelen 
in de geest van de beroepsethiek. Het ethisch redeneermodel 
kan hierbij een leidraad zijn. 

     8.8   Persoonlijk leiderschap  

 Het mogelijk maken van het dagelijks handelen draagt bij aan 
participatie van kinderen, jongeren, volwassenen en oude-
ren in de samenleving. Het kerndomein van ergotherapie, het 
dagelijks handelen van mensen is een bepalende factor voor 
gezondheid en welzijn (Wilcock en Hocking  2015 ; Hartings-
veldt  2016 ). Dit kerndomein sluit aan bij het ‘functioneren’ dat 
centraal staat in het advies ‘Naar nieuwe zorg en zorgberoepen: 
de contouren’. Een belangrijk richtinggevend rapport voor zorg 
en onderwijs (Kaljouw en Vliet  2015 ). Functioneren wordt 
hierin beschreven als ‘het in staat zijn van mensen om zo veel 
mogelijk het leven te leiden dat ze willen leiden …’. Hoewel dit 
het doel van ergotherapie is, zijn veel cliënten, burgers en pro-
fessionals in zorg en welzijn hiervan niet op  de hoogte.   
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van ergotherapie bij mensen met de ziekte van Parkinson en 
hun mantelzorgers (Sturkenboom et al.  2014 ). Gabe de Vries 
heeft  aangetoond dat een terugkeer-naar-werkinterventie voor 
mensen met een  major depressive disorder  bijdraagt aan duur-
zaam herstel van de depressie en aan het functioneren van de 
herstelde werknemer (Vries en Schene  2015 ). 

    8.8.2   Verantwoordingsplicht ( accountability ) 

  Verantwoordingsplicht   laat een ergotherapeut zien als hij 
rekenschap neemt voor de acties die hij uitvoert en deze uit-
voert volgens de  Beroepscode en gedragsregels ergotherapeut  
(Leeuw et al.  2015 ) (zie  7  par.  8.7 ). Staan achter de interventie 
die je samen met de cliënt vormgeeft , gericht op het dagelijks 
handelen, en daar de verantwoordelijkheid voor nemen is een 
basishouding van een ergotherapeut. Dat heeft  alles te maken 
met gedreven, trots en overtuigd zijn over en van de inhoud 
van het beroep en de meerwaarde daarvan aan anderen ver-
tellen, of nog beter ‘van de daken schreeuwen’. In tijden van 
bezuinigingen is het essentieel dat ergotherapeuten kunnen 
aantonen dat ergotherapie-interventies kosteneff ectief zijn. 
Ergotherapie heeft  een boodschap die past bij de huidige ont-
wikkelingen in zorg en welzijn: dagelijks handelen draagt bij 
aan gezondheid en welzijn. Ergotherapeuten zijn expert in het 
mogelijk maken van het dagelijks handelen zodat bijvoorbeeld 
burgers zo lang mogelijk in de eigen omgeving kunnen blijven 
functioneren. Om aan te tonen dat ergotherapeuten voldoen 
aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen, is het 
belangrijk dat ergotherapeuten staan geregistreerd in het kwali-
teitsregister. In toenemende mate stellen zorgverzekeraars eisen 
aan beroepsbeoefenaren die werken in de eerste lijn en inmid-
dels is het ook in instellingen nodig in het kwaliteitsregister 
geregistreerd te staan. 

(Evenhuis en Eyssen  2012 ),  Ergotherapie bij dementerende oude-
ren en hun mantelzorgers  (Graff  et al.  2010 ),  Ergotherapie bij de 
ziekte van Parkinson  (Sturkenboom et al.  2008 ); en de  Ergothe-
rapierichtlijn valpreventie  (Sturkenboom en Steultjens  2016 ). 
Richtlijnen ondersteunen zorgprofessionals in hun werk, 
maar vervangen op geen enkele wijze hun specifi eke kennis 
en vaardigheden. Goede richtlijnen zijn op een systematische 
en methodologisch juiste manier ontwikkeld. De Commissie 
Richtlijnen van Ergotherapie Nederland heeft  een inventarisatie 
gemaakt van de richtlijnen die voor de ergotherapiebehandeling 
relevant zijn, en deze beoordeeld op bruikbaarheid en relevantie 
voor de beroepsgroep. Daarnaast is bekeken of ze nog actueel 
zijn of dat een update noodzakelijk is.  7    http://ergotherapie.nl    . 

 In  7  H.   30     laten de auteurs aan de hand van het Canadian 
Practice Process Framework (CPPF) (Craik et al.  2013 ) zien 
dat in alle fasen van dit procesmodel wetenschappelijk bewijs 
gebruikt kan worden in de gezamenlijke besluitvorming met 
de cliënt. Daarbij wordt duidelijk dat voor ergotherapeuten 
bewijs uit zowel kwalitatief en kwantitatief onderzoek belang-
rijk is voor de onderbouwing in de verschillende fasen van het 
ergotherapieproces. 

 Het is zaak een   body of knowledge    op te bouwen van bewijs 
over de eff ectiviteit van de ergotherapie-interventie en dit te 
communiceren in de samenleving. Zo is er voor de eff ectiviteit 
van de ergotherapie-interventie bij ouderen met dementie en 
hun mantelzorgers uitgebreid aandacht geweest in de Neder-
landse pers en dit heeft  veel betekend voor de bekendheid en 
geloofwaardigheid van het beroep ergotherapie in Nederland 
(Graff  et al.  2008 ). Ook de  constraint-induced movement the-
rapy  (piratengroepinterventie) voor kinderen met hemiplegie 
op basis van cerebrale parese, die veel aandacht gehad heeft  in 
de Nederlandse pers, draagt hieraan bij (Aarts et al.  2011 ). Ook 
in 2016 zijn er weer twee ergotherapeuten gepromoveerd op 
bewijs van een ergotherapie-interventie. Ingrid Sturkenboom 
heeft  met haar promotieonderzoek de  eff ectiviteit   aangetoond 

scholarship

optimal
leadership
in enabling
occupation

accountability funding

workforce planning

health, well-being & justice through occupation

occupational therapy

  .  Figuur 8.8      Leadership in enabling occupation (LEO) (Townsend et al.  2011 )  

8.8 · Persoonlijk leiderschap
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gebruikt hun ergotherapeutische expertise als zelfstandigheids-
therapeut, cognitief trainer, trajectbegeleider, rehabilitatiewer-
ker, indicatieadviseur CIZ, jobcoach, re-integratiebegeleider, 
Wmo-adviseur, casemanager, projectleider of medewerker van 
een kenniscentrum. Voor het beroep is het belangrijk dat deze 
ergotherapeuten zich ergotherapeut blijven noemen. Deze 
groep doet vaak een beroep op andere fi nanciering. Een aan-
tal ergotherapeuten is docent bij opleidingen Ergotherapie en 
post-hbo-scholingen. Ook werken steeds meer kinderergo-
therapeuten gedeeltelijk voor een samenwerkingsverband van 
scholen, waardoor zij betaald worden door het onderwijs. Ver-
der werken ergotherapeuten als wetenschappelijk onderzoeker, 
onderzoeksassistent of kwaliteitszorgmedewerker, of dragen ze 
vanuit de praktijk bij aan wetenschappelijk onderzoek. Enkele 
ergotherapeuten zetten zich in voor politiek en gemeentelijk 
beleid. Voor een overzicht van het huidige aantal ergotherapeu-
ten en de context waarin zij werken zie  7  H.   3    . 

 Grote maatschappelijke veranderingen vragen tegenwoor-
dig om een nieuwe attitude: de  ondernemende ergotherapeut   
die zelf bepaalt, weet wat zijn positie/toegevoegde waarde is, 
deze kan innemen en ook kan ‘vermarkten’ (DOENlab  2015 ). 
Ergotherapeuten werken steeds meer samen met verschillende 
stakeholders zoals gemeenten, zorgverzekeraars, bedrijven, 
scholen en andere belangenbehartigers van cliënten. De oplei-
dingen ergotherapie richten zich op het ondernemend oplei-
den van de studenten en zo een bijdrage te kunnen leveren 
aan het mogelijk maken van het dagelijks handelen. Voor de 
 cliënt, voor het beleid van een gemeente en voor een inclusieve 
samenleving. 

 Er zijn ergotherapeuten werkzaam met nieuwe doelgroe-
pen, zoals vluchtelingen/migranten, welzijn bij ouderen (in 
Amsterdam bijvoorbeeld in het kader van  age-friendly city ), 
inclusief design en wonen, anti-armoede en anti-exclusie, het 
bouwen aan sociaal kapitaal (bijvoorbeeld in het kader van de 
sociale wijkteams), balans werk-privé enzovoort. In het kader 
hiervan zijn ergotherapeuten bezig met het verkrijgen van 
fondsen om de werkzaamheden mogelijk te maken, belangrijk 
voor de uitbreiding van het beroep. 

    8.8.4   Toegankelijkheid ( workforce planning ) 

 Ergotherapie in Nederland is altijd een kleine, door blanke 
vrouwen uit de middenklasse gedomineerde beroepsgroep 
geweest met weinig bekendheid buiten de wereld van revali-
datiecentra, psychiatrie en organisaties voor mensen met een 
 beperking.   Door de huidige maatschappelijke ontwikkelingen 
die naadloos aansluiten bij ergotherapie (Hartingsveldt et al. 
 2015 ), het groeiend aantal eerstelijnspraktijken en de gezamen-
lijke focus op het mogelijk maken van het handelen ingezet 
door het  Beroepsprofi el ergotherapeut  (Hartingsveldt et al.  2010 ) 
wordt ergotherapie steeds bekender en is EN steeds beter in 
staat om ergotherapie duidelijk te positioneren binnen de poli-
tiek en het consortium van zorgverzekeraars. Door de grotere 
nadruk die er binnen de opleidingen ligt op de competentie 
ondernemen zullen net afgestudeerde ergotherapeuten ook op 
meso- en macroniveau hun beroep duidelijker profi leren. 

  ?  Hoe zou je de volgende vragen over jouw jouw  verantwoor-
delijkheidsplicht   beantwoorden?
    4  Aan wie draag je verantwoording af in de dagelijkse 

beroepspraktijk (cliënten, ouders, werkgever, leerkracht, 
zorgverzekeraar, management, coördinator, gemeente, 
enzovoort)?  

   4  Hoe draag je verantwoording af, welke data of bewijs 
lever je aan de verschillende partijen?  

   4  Hoe laat je je verantwoording zien voor het mogelijk 
maken van het dagelijks handelen?  

   4  Wat zijn de mogelijkheden en de belemmeringen in 
het mogelijk maken van het handelen? (Polatajko et al. 
 2013 ).    

 De integratie van het biomedisch en sociaal model is de kracht 
en meerwaarde van het beroep. Townsend en collega’s ( 2013 ) 
noemen ergotherapie  een  translational profession   , een beroep 
dat een vertaalslag maakt. Ergotherapeuten vertalen ideeën, 
taal, praktijk en onderzoek vice versa tussen het dagelijks han-
delen en het medisch handelen. Ergotherapeuten kennen de 
medische wereld en kunnen de gevolgen van een diagnose 
omzetten in de mogelijkheden die de cliënt heeft  in het dage-
lijks handelen thuis, op school, op het werk en in de buurt 
(Polatajko et al.  2013 ). Ergotherapeuten leveren aan de ene kant 
een bijdrage aan de kwaliteit van leven van mensen en aan de 
andere kant aan het verlagen van de kosten van de zorg door 
een bijdrage te leveren aan een versneld ontslag uit een zieken-
huis en door te zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kun-
nen blijven wonen. 

 Dat de ergotherapie  kosteneff ectief   is, werd duidelijk uit 
het rapport  Ergotherapie doet er toe , gemaakt door SEO eco-
nomisch onderzoek (Lammers et al.  2014 ). Daaruit blijkt dat 
ergotherapie bewezen eff ectief is voor ouderen met dementie 
en hun mantelzorgers en bij kinderen met schrijfproblemen. 

    8.8.3   Financiering ( funding ) 

 Ergotherapeuten hebben  fi nanciering   of  fondsen   nodig om 
hun werk te doen en als beroep een bijdrage te leveren aan 
het mogelijk maken van dagelijks handelen ten behoeve van 
gezondheid en welzijn. Het LEO-model levert een visuele 
reminder dat het uitbreiden van de fi nanciering een voor-
waarde is om als beroepsgroep te groeien. In de huidige ont-
wikkelingen in zorg en welzijn met de decentralisering van de 
zorg van overheid en provincie naar gemeente is het belangrijk 
om werk te maken van nieuwe fi nancieringsbronnen in het 
kader van de Participatiewet, de Wet langdurige zorg (Wlz), de 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Wet Pas-
send onderwijs. 

 De meeste ergotherapeuten werken in verpleeghuizen, 
revalidatiecentra, ziekenhuizen en GGZ-instellingen, en het 
aantal eerstelijnspraktijken neemt gestaag toe. Hun ergothe-
rapie-interventies worden gefi nancierd door de zorgverze-
keraars. Steeds meer ergotherapeuten werken voor bedrijven 
en in de zakelijke dienstverlening, gericht op preventie van 
arbeidsgerelateerde aandoeningen, coaching, loopbaanbegelei-
ding en arbeidsintegratie. Een gedeelte van de ergotherapeuten 
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van de huidige ontwikkelingen in zorg en welzijn worden in 
dit hoofdstuk twee uitgangspunten toegevoegd:  technology-ba-
sed  en  population-based . Dit vraagt van ergotherapeuten in de 
praktijk creatief denken en ondernemen om met nieuwe inter-
venties bezig te gaan. Van onderzoekers vraagt het om deze 
uitgangspunten met kwalitatief en kwantitatief bewijs te onder-
bouwen, zodat de praktijk onderbouwde innovaties kan gaan 
implementeren. 

  Use of self  is een belangrijk onderdeel van de ergothe-
rapie-interventie. Bij interventies die gericht zijn op onder-
steunen en versterken, waarbij  enablement skills  als coachen, 
samenwerken, consulteren en kennis overdragen belangrijk 
zijn, wordt het gebruik van jezelf in de interventie meer belang-
rijk. Dat vraagt meer aandacht voor  soft  skills , gesprekstechnie-
ken en speciale technieken zoals MI. Ook in de recente revised 
minimum standards for education of occupational therapy 
(WFOT  2016 ), een richtlijn voor het opleiden van ergothera-
peuten, wordt meer accent gelegd op het onderwijs van  soft  
skills . Voor de beroepspraktijk bestaan er verschillende post-
hbo-cursussen om meer vaardig te worden in de verschillende 
gesprekstechnieken. 

 De beschreven ontwikkelingen op het gebied van diver-
siteit van de samenleving, en de veranderingen in de visie op 
zorg en welzijn met nadruk op verantwoordingsverplichting, 
kosteneff ectiviteit, wetenschappelijk bewijs in zorg en welzijn 
maken dat ergotherapeuten geconfronteerd worden met meer 
en andere ethische dilemma’s. Dit vraagt om bewustwording en 
scholing in ethisch redeneren. 

 Het Leadership in Enabling Occupation (LEO)-model 
vraagt om persoonlijk leiderschap: leven lang leren, verantwoor-
dingsplicht, de meerwaarde voor ergotherapie kunnen uitdra-
gen, gaan voor alternatieve vormen van fi nanciering, bezig zijn 
met inclusieve toegankelijkheid voor ergotherapie en onderne-
mend zijn om het beroep uit te breiden naar nieuwe werkvelden. 
Persoonlijk leiderschap is belangrijk in de huidige transitie in 
zorg en welzijn. Doordat de uitgangspunten van het beroep zo 
goed aansluiten bij de huidige ontwikkelingen (Kaljouw en Vliet 
 2015 ) is het nu de tijd om de kansen die er liggen voor ergo-
therapie te verzilveren. Dit vraagt om ergotherapeuten die niet 
alleen midden in de beroepspraktijk staan, maar die de praktijk 
ook mee vormgeven. Professionals die refl ecteren op ontwikke-
lingen binnen de professie, die op de hoogte zijn van de stand 
van de kennis en het onderzoek, en zelf ook een onderzoekende 
houding hebben. Toekomstige ergotherapeuten zijn kritisch, 
ondernemend, goed in samenwerken, onderzoekend en hebben 
een internationale oriëntatie. Zij beschikken bovenal over com-
petenties om in een complexe samenleving hun beroep uit te 
oefenen en verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn wendbaar en 
weerbaar (VerenigingHogescholen  2015b ). De vier opleidingen 
zijn allemaal bezig met het aanpassen van de curricula om deze 
wendbare en weerbare ergotherapeuten op te leiden. 

 Dagelijks handelen draagt bij aan gezondheid en welzijn, de 
ergotherapeut is de expert in het mogelijk maken van dat dage-
lijks handelen. Gericht zijn op het versterken van de mogelijk-
heden op het niveau van de professional en op het niveau van 
de totale beroepsgroep geeft  steeds meer kansen voor burgers 
en cliënten met een handelingsvraag in onze samenleving. 

  Immigratie   heeft  invloed op de bevolkingsopbouw in 
Nederland en zorgt ervoor dat ook buiten de randstad de 
samenleving steeds meer divers wordt. De huidige ontwikke-
lingen in het politieke klimaat zijn niet bevorderend voor het 
streven naar een inclusieve samenleving. Omgaan met deze 
spanning vraagt een sensitiviteit van ergotherapeuten en kennis 
op het gebied van diversiteit, mensenrechten, ethiek en inclu-
sief denken. Een bewuste houding en goede communicatieve 
vaardigheden bieden ergotherapeuten kansen om mogelijkhe-
den te creëren voor mensen die nu worden uitgesloten (Stomph 
en Poerbodipoero  2012 ). Het integreren van uitgangspunten 
uit de leidraad  ‘Diversity matters’  kan daaraan een bijdrage 
leveren (Kinébanian en Stomph  2009 ). 

 Voor het bevorderen van de toegankelijkheid van ergo-
therapie zijn samenwerken en netwerken belangrijk. Daar-
bij gaat het om  samenwerken   en  netwerken   met de cliënt (de 
persoon en zijn systeem, organisatie of populatie), met andere 
professionals in zorg en welzijn, met betalende instanties zoals 
zorgverzekeraars, gemeenten en onderwijs, en met andere 
stakeholders. Omdat nog steeds de meeste mensen in Neder-
land en Vlaanderen niet weten wat ergotherapie hen te bieden 
heeft  blijft  het belangrijk om samen te werken en te netwerken 
en de toegevoegde waarde van ergotherapie te benadrukken. 

 Ergotherapie is een beroep in beweging. De uitgangspunten 
van ergotherapie, (1)  cliëntgecentreerd  , (2)  gericht op handelen  , 
(3)   context-based   , (4)   evidence-based   , (5)   technology-based    
en (6)   population-based   , sluiten aan bij de ontwikkelingen in 
zorg en welzijn (RVZ  2010 ; HBO-raad  2013 ; Hoogervorst en 
Zwieten  2014 ; Kaljouw en Vliet  2015 ):
   1.      een veranderende relatie cliënt-professional, de relatie 

wordt meer gelijkwaardig;   
  2.      meer aanbod van leefstijlbegeleiding en zelfmanagement en 

meer behoeft e aan coachende en ondersteunende vormen 
van begeleiding gericht op het functioneren van mensen;   

  3.      doordat opname in de tweede lijn wordt teruggedrongen 
verplaatst de zorg zich naar de eerste en nulde lijn, en vindt 
deze steeds meer plaats in de directe leefomgeving;   

  4.      toegenomen wetenschappelijke onderbouwing van het 
medisch en therapeutisch handelen en het steeds meer 
toegepaste redeneren op basis van  evidence-based practice  
(EBP);   

  5.      toenemend gebruik van zorgtechnologie;   
  6.      meer zorgen voor elkaar, zodat mensen steeds meer zelf en 

samen met hun sociale omgeving voorzien in oplossingen.     

     8.9   Discussie  

 Het beroepsprofi el heeft  vier uitgangspunten van ergotherapie 
omschreven. Cliëntgecentreerd werken vraagt  om  shared deci-
sion making    met de persoon en zijn systeem. Het gericht zijn op 
het dagelijks handelen kan de ergotherapeut vormgeven door 
middel van occupation-based interventies. Ergotherapie vindt 
zo mogelijk plaats in de omgeving van de handelingsvraag en 
de eff ectiviteit daarvan wordt door onderzoek onderbouwd. Bij 
evidence-based werken staat het perspectief van de cliënt, de 
ergotherapeut, de literatuur en de omgeving centraal. Op basis 
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    8.10   Samenvatting  

 Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het dage-
lijks handelen. Dat doen ergotherapeuten cliëntgecentreerd, 
 occupation-based, context-based, evidence-based, technology-
based  en  population-based . De relatie met de cliënt is een 
belangrijk onderdeel van de interventie, waarbij het gebruik 
van jezelf  (use of self)  en creativiteit belangrijke elementen zijn. 

 Bij het mogelijk maken van het handelen maakt de ergo-
therapeut gebruik van de verschillende  enablement skills . Deze 
zijn onderdeel van de cliëntgerichte beroepscompetenties die 
gericht zijn op de interventie. Door Directe Toegankelijkheid 
Ergotherapie (DTE) kunnen ergotherapeuten zonder verwij-
zing van de huisarts na een positieve DTE-screening de inter-
ventie direct starten. 

 Het ethisch redeneren van de ergotherapeut wordt in de 
 Beroepscode en Gedragsregels Ergotherapeut  beschreven. Het 
is belangrijk dat alle ergotherapeuten de beroepscode onder-
schrijven en zich houden aan de gedragsregels. 

 Leadership in Enabling Occupation (LEO) is een belang-
rijk model voor alle ergotherapeuten. Voor het beroep is het 
belangrijk dat elke ergotherapeut persoonlijk leiderschap laat 
zien en de meerwaarde van dagelijks handelen voor gezond-
heid en welzijn en ergotherapie uitdraagt, zodat deze toe-
gankelijk is voor alle burgers in Vlaanderen en Nederland. 
Ergotherapeuten zijn gericht op het wegnemen van belem-
meringen in wonen, zorgen, leren, werken, spelen en vrije tijd 
zodat iedereen kan participeren in de samenleving.  
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