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DOELEN

- Je begrijpt hoe een ergotherapeut naar de mens kijkt 

- Je kunt beschrijven welke kennis en vaardigheden je nodig hebt in 

het werk als ergotherapeut 

- Je kunt de ‘blik van de ergotherapeut’ toepassen op een casus uit 

de praktijk 
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WAT IS ERGOTHERAPIE?

…gericht op mogelijk maken van dagelijks handelen,

zodat participatie gerealiseerd wordt

… ten behoeve van gezondheid en welzijn

…door mogelijkheden m.b.t. het handelen

te benutten en te vergroten,

dan wel omgeving aan te passen of te gebruiken.
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INTRODUCTIE CASUS



JOB (26)

Afbeelding via Reade: https://www.reade.nl/files/dwarsleasie.svg

Motorrijden

Windsurfen

Engineer bij 

Tata Steel 

Woont samen 

Complete dwarslaesie 
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PERSOON



REDENEREN OVER DE PERSOON

• Psychische factoren 

• Fysieke factoren (fysiologisch, sensorisch en motorisch) 

• Cognitieve factoren

• Persoonlijke factoren (zingeving, spiritualiteit en betekenis) 

Bedenk: Welke kennis en vaardigheden kun je hier goed bij gebruiken? 

Hartingsveldt M van, Pellegrom S. Het Person-Environment-Occupation-Performance(PEOP)-Model en het PEOP Occupational Therapy Process. 

Granse M le, Hartingsveldt M van, Kinébanian A (eds). Grondslagen van de ergotherapie, 5th ed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017. pp. 402-414
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DAGELIJKSE ACTIVITEITEN



REDENEREN OVER DAGELIJKSE 

ACTIVITEITEN

• Welke activiteiten zijn belangrijk voor Job? 

• Welke betekenis geeft hij hier aan? 

• Hoe gaat de uitvoering van deze activiteiten nu? 

Bedenk: Hoe kun je hier als ergotherapeut achter komen? 



OMGEVING



REDENEREN OVER DE OMGEVING

• Fysiek (gebouwde- en natuurlijke omgeving) 

• Sociaal

• Cultuur

• Virtueel 

• Temporeel 

• Persoonlijk (sociale determinanten gezondheid)

Bedenk: Welke omgevingsaspecten zouden een belemmering

kunnen zijn voor Job? En welke aspecten zijn juist ondersteunend?



DE BLIK VAN DE ERGOTHERAPEUT

• Medische, psychologische en sociologische kennis gebruiken

• Mensen coachen, begeleiden en adviseren 

• Vaardigheden in communicatie, observeren, interpreteren en 

analyseren, onderzoeken, ondernemen en samenwerken

• Creatief denken in oplossingen en mogelijkheden 



▪ Persoon & groepen

▪ Fysiek

▪ Psychisch

▪ Sociaal

▪ Dagelijkse activiteiten

▪ Omgeving

DE BLIK VAN DE ERGOTHERAPEUT

Het in balans brengen van persoon, omgeving en dagelijkse 

activiteiten na ziekte, een ongeval of juist ter voorkoming van uitval 



DAGELIJKS EN BETEKENISVOL HANDELEN 

MOGELIJK MAKEN 

Link naar video: https://www.youtube.com/watch?v=iW-k5Yu7B3s

https://www.youtube.com/watch?v=iW-k5Yu7B3s


MEER WETEN?

Heb je vragen, stuur dan een e-mail aan 

ergotherapiestuderen@hva.nl

Nieuwsgierig naar het achtergrondverhaal van onze casus?

Deze is gebaseerd op de ervaringen van W. Hooft:

https://www.willemhooft.com/media/

mailto:ergotherapiestuderen@hva.nl
https://www.willemhooft.com/media/
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Meer informatie:

www.hva.nl/ergo

www.hva.nl/studiekeuze

http://www.hva.nl/ergo
http://www.hva.nl/studiekeuze



