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Visie op ergotherapie en 
ontwikkelingsproblemen

Erwin Vanroye, Jo Daems, Anne-Marie Denolf

1.1 Inleiding

In dit hoofdstuk schetsen we het beroepsprofiel van de ergotherapeut bij ontwikkelings-
problemen. We staan stil bij de hedendaagse visie op het beroep en de kernbegrippen.

Het aantal ergotherapeuten werkzaam in het domein van de ontwikkelingsproble-
men in Vlaanderen en Nederland is de laatste jaren sterk toegenomen. Ontwikkelingen 
zoals de zelfstandige ergotherapiepraktijken in Nederland en Vlaanderen en het wette-
lijk kader rond ergotherapie in het paramedisch statuut binnen het buitengewoon on-
derwijs, zorgcoördinatie en geïntegreerd onderwijs in Vlaanderen hebben voor nieuwe 
kansen gezorgd. Ook de evolutie en decreten op het gebied van persoonsvolgende 
financiering en ondersteuningsplannen, zoals het M-decreet (maatregelen voor leer-
lingen met specifieke onderwijsbehoeften) in Vlaanderen bieden specifieke beroeps-
mogelijkheden voor de ergotherapeut (zie ook: www.vaph.be, www.onderwijs.vlaan-
deren.be). De World Federation of Occupational Therapists publiceerde het position 
statement over de plaats van de ergotherapie in het onderwijs (Vergauwe et al., 2016).

De Wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördi-
neerd op 10 mei 2015 (herwerking van KB78) somt op onder welke voorwaarden onder 
meer de ergotherapeut in België het beroep mag uitoefenen en welke titels er voor het 
beroep zijn (www.ejustice.just.fgov.be).

1.2 Visie op het beroep

Benjamin is 9 jaar en zit in een rolstoel. Hij volgt les in het gewoon lager onderwijs en krijgt 
per week 1,5 uur extra ondersteuning van de ergotherapeut. De ergotherapeut besluit te peilen 

1.
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naar de persoonlijke wensen van Benjamin in het therapieproces en gebruikt daarvoor het 
Canadian Occupational Performance Measurement (COPM). Het COPM is een semigestruc-
tureerd interview dat peilt naar de prioriteiten van de cliënt. Groot is de verbazing van de 
ergotherapeut(e) als Benjamin ‘Ik wil kunnen lopen’ op nummer 1 wil plaatsen. Door zijn 
aandoening zal Benjamin nooit kunnen stappen en levenslang rolstoelafhankelijk zijn. Na 
wat doorvragen krijgt de ergotherapeut zicht op het ‘waarom’ van deze vraag. Benjamin wil 
stappen om mee te kunnen spelen op de speelplaats. Ondanks de goede zorg van medeleer-
lingen voelt Benjamin zich enorm uitgesloten tijdens speeltijden. Terwijl andere kinderen 
voetballen en tikkertje spelen, is Benjamin aangewezen op het gezelschap van vriendjes maar 
vooral vriendinnetjes. De ergotherapeut neemt de wensen van Benjamin ter harte en overlegt 
met het school- en klasteam. Ook de medeleerlingen krijgen inspraak in de plannen. Er wordt 
besloten om te zoeken naar (alternatieve) spelvormen waarin ook Benjamin kan participeren. 
Tevens werkt de school aan een systeem waarin alle kinderen inspraak kunnen hebben in 
de manier waarop de speeltijden worden ingevuld. De ergotherapeut kan deze interventies 
uitvoeren vanuit een zelfstandige praktijk of als lid van een ondersteuningsteam (www.on-
derwijs.vlaanderen.be).

Ergotherapeuten focussen zich op het mogelijk maken van een optimale interactie tus-
sen het menselijk handelen en zijn omgeving (enabling occupation).

Het Vlaams Overleg Ergotherapie (VLOE, 2009) formuleert een visie op ergothera-
pie die steunt op de volgende grote pijlers:

“De kern is het handelen van
 – de cliënt in een specifieke handelingscontext in functie van
 – de kwaliteit van leven, waarbij de ergotherapeut
 – zich duidelijk profileert in relatie tot
 – de maatschappelijke veranderingen en tendensen.”

In het Nederlandse beroepsprofiel van de ergotherapeut (Van Hartingsveldt et al., 
2010) wordt de volgende beschrijving gehanteerd:

“Ergotherapie is gericht op het mogelijk maken van het handelen, zodat participatie – het 
deelnemen van mensen aan het dagelijks en maatschappelijk leven – gerealiseerd wordt 
ten behoeve van gezondheid en welzijn. Dit wordt bereikt door de mogelijkheden van 
personen, organisaties of populaties met betrekking tot het handelen te benutten en te ver-
groten, dan wel door de omgeving aan te passen en/of te gebruiken.”

De Wereldfederatie voor Ergotherapeuten (WFOT, 2013) legt de volgende accenten in 
haar definitie: “Occupational therapy is a client-centred health profession concerned 
with promoting health and wellbeing through occupation. The primary goal of oc-
cupational therapy is to enable people to participate in the activities of everyday life. 
Occupational therapists achieve this outcome by working with people and communi-
ties to enhance their ability to engage in the occupations they want to, need to, or are 
expected to do, or by modifying the occupation or the environment to better support 
their occupational engagement.”

Ergotherapeuten werken niet alleen met mensen maar ook in en met gemeen-
schappen. Zij stellen mensen in staat om zich te engageren in activiteiten die ze willen 
of moeten doen of waarvan verwacht wordt dat ze die uitvoeren.
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1.3 Kernbegrippen

In de hedendaagse ergotherapie worden een aantal kernbegrippen gehanteerd die de 
specifieke identiteit van de ergotherapeut definiëren: handelen en handelsgericht wer-
ken, participatie en context-based werken, cliëntgericht en empowerend werken.

1.3.1 Handelen en handelingsgericht werken (occupation-based)

Er wordt in dit boek voor gekozen om occupation-based te vertalen als ‘handelings-
gericht’ werken om de sterke focus op het handelen binnen de ergotherapie te accen-
tueren.

Binnen het kerndomein van de ergotherapie staat het concept ‘mogelijk maken van 
(optimaal) handelen’ centraal.

Het handelen (occupational performance) is de betekenisvolle, doelgerichte uit-
voering van dagelijkse activiteiten die gerelateerd zijn aan het persoonlijk leven en 
die contextgebonden zijn. Het handelen bevat alles wat mensen doen of waaraan ze 
meedoen: voor zichzelf of anderen zorgen (zorgen/wonen), recreatie, ontspanning 
en sociale contacten (vrije tijd/spel), participatie in de maatschappij door onderwijs, 
arbeid of vrijwilligerswerk (werken/leren) (Van Hartingsveldt et al., 2010).

Taak

Niveau van complexiteit

Handelen

Activiteit

Basisvaardigheid

Functies en
mentale processen

Verzameling van taken

Verzameling van basisvaardigheden

Verzameling van functies en mentale
processen

Een simpele of willekeurige spier- of
mentale actie

Een activiteit of een verzameling
activiteiten die op een bepaald
moment, in een bepaalde rol, in een
bepaalde context plaatsvindt

Definitie

Naar zee gaan

Zandkastelen maken

Zandvorm vullen

Scheppen

Flexie/extensie pols

Figuur 1.1. Taxonomie van het handelen (Townsend & Polatajko, 2007).
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Handelen is een complex begrip dat in de praktijk vaak verkeerdelijk op gelijke hoog-
te wordt gesteld met begrippen zoals ‘activiteiten’ en ‘taken’. Volgens de Taxonomic 
Code of Occupational Performance (TCOP) zit er een bepaalde hiërarchie in het hande-
len, die het handelen in vijf niveaus verdeelt, gebaseerd op complexiteit. Er is sprake 
van het hoogste niveau van handelen als de activiteit betekenisvol is in de (culturele) 
context van de persoon (Townsend & Polatajko, 2007). Zie figuur 1.1 ter illustratie.

1.3.2 Participatie en context-based werken

Betrokken zijn in het dagelijkse en maatschappelijke handelen, zoals in het onderwijs 
of in de lokale gemeenschap, is een essentiële voorwaarde voor kinderen en jongeren 
om te leren en zich te ontwikkelen. Via activiteiten en participatie ontwikkelen kin-
deren vaardigheden, leren ze samenwerken en zichzelf uitdrukken, en vinden ze be-
tekenis in het leven. Participatie is het proces waarin mensen/kinderen/jongeren zich 
kunnen engageren in dagelijkse activiteiten binnen een betekenisvolle context (Law et 
al., 2006). Het is een complex concept dat internationaal invulling en erkenning gekre-
gen heeft in de Internationale Classificatie van het menselijk Functioneren (ICF). De 
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO, 2001) definieert participatie als iemands deel-
name aan het maatschappelijke leven. Activiteiten zijn de onderdelen van iemands 
handelen. De ICF beschrijft negen levensdomeinen binnen het onderdeel ‘activiteiten 
en participatie’ die de rode draad vormen doorheen dit boek:
– d1 Leren en toepassen van kennis;
– d2 Algemene taken en eisen;
– d3 Communicatie;
– d4 Mobiliteit;
– d5 Zelfverzorging;
– d6 Huishouden;
– d7 Tussenmenselijke interacties en relaties;
– d8 Belangrijke levensgebieden;
– d9 Maatschappelijk, sociaal en burgerlijk leven.

Participatie in dagelijkse activiteiten is fundamenteel voor de gezondheid van alle 
kinderen (Polatajko & Mandich, 2004). Kinderen moeten in staat zijn om veel ervarin-
gen op te doen om nieuwe vaardigheden te leren. Kinderen/jongeren die zich kunnen 
engageren in voor hen belangrijke activiteiten ontwikkelen een positieve zelfwaarde. 
Door dingen te doen met vrienden en familie krijgen kinderen/jongeren ook het gevoel 
erbij te horen (Mandich & Rodger, 2006). Ergotherapeuten promoten en faciliteren het 
handelen van kinderen/jongeren in het spelen, leren en voor zichzelf zorgen. Ook 
volwassenen die ontwikkelingsproblemen hadden in de kindertijd hebben nog nood 
aan ergotherapeutische ondersteuning om een optimale en volwaardige participatie in 
hun leven mogelijk te maken. Bovendien wordt in de hedendaagse samenleving een 
nieuwe visie gehanteerd waarbij de focus ligt op participatie en volwaardig burger-
schap van personen met een beperking. Die visie is gebaseerd op de VN-Conventie 
inzake de rechten van personen met een handicap (2006) (www.mensenrechten.be). 
De VN-Conventie wil ervoor zorgen “dat personen met een handicap het volledig en 
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