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Thema:  

1. Voortzetten adviesraad ouderen 

Doelstellingen 

De adviesraad is zichtbaar en herkenbaar voor het werkveld waarin relevante en actuele thema’s 

omtrent ouderenzorg opgepakt worden. De adviesraad neemt hierin een adviserende rol aan 

richting Ergotherapie Nederland.  

Activiteiten 

• 5x per jaar bijeenkomst met de adviesraad om inhoudelijke zaken af te stemmen en de 

thema’s/ ontwikkelingen in het veld te bespreken 

• De adviesraad presenteert zich op beroepsrelevante bijeenkomsten (landelijk en 

regionaal) zoals, jaarcongres Ergotherapie Nederland, geriatriedagen, alzheimer Europe. 

We brengen bijeenkomsten waarvan we denken dat deze relevant zijn in tijdens de 

vergadering of sturen interessante bijeenkomsten naar elkaar door via de mail. Tevens 

aandacht voor bijeenkomsten die aansluiten bij programma’s van VWS en een brug slaan 

tussen zorg en welzijn. (juiste zorg op de juiste plek/langer thuis etc.).  

Zie ook https://www.zorgvannu.nl/wat-is-zorg-van-nu/beleidsprogrammas-vws 

• Elk jaar wordt geëvalueerd en afgerond met een jaarverslag.  

• Missie Visie wordt herzien volgens het format van EN. 

 

Thema:  

2. Specialisatie opleiding ouderenergotherapeut 

Doelstellingen  

Adviesraad ouderen zal desgevraagd advies geven op het voorstel tot scholing ouderen 

ergotherapeut. Dit sluit aan bij het beroepsprofiel zoals door de adviesraad ouderen is geschreven.  

Activiteiten 

• Minimaal twee afgevaardigden participeren namens de adviesraadouderen in de 

projectgroep.  

• Elke vergadering agenderen,  Aline en Maud geven een terugkoppeling en geven de stand  

van zaken aan.  

• Evalueren of dat de scholing voldoet aan het scholingsvoorstel zoals opgesteld door de 

adviesraad ouderen. 

 

  



 

 

 

Thema:  

3. Ondernemen: Inspelen op ontwikkelingen binnen de Wet Langdurige Zorg (WLZ), Wet 

Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ,  participatiewetgeving en programma’s vanuit 

VWS.  Verschuiving van zorg naar welzijn, wat betekent dit voor de praktijk en wat is er 

nodig om daar goed op in te spelen. Hierbij is het bijvoorbeeld van belang om de 

onderscheidende factor van de ergotherapeut zichtbaar te maken. Zowel gericht op 

instellingen als eerstelijnspraktijken.  

Doelstellingen 

De ergotherapeuten in de ouderenzorg kunnen zich profileren en zien kansen binnen de huidige 

veranderingen en ontwikkelingen in de zorg en spelen hierop in.  Adviesraad ouderen maakt leden 

hiervan bewust en geeft voorbeelden op welke manier ze zichzelf kunnen profileren.  

Activiteiten  

• Community-based ergotherapie 

• Functionele diagnostiek. Dit is een punt waarop ergotherapeuten zich goed kunnen 
profileren. Mogelijk kan een eerste versie van een handreiking gemaakt worden.   

• Financieringsmogelijkheden:  
- functionele diagnostiek 
- veranderingen in financieringsvormen voor o.a. hulpmiddelen die ingezet kunnen 
worden via WLZ/WMO/ZV 

• Aanreiken van tools voor Public Relation 

 

Thema:  

4. Preventie: Het initiëren van de ontwikkeling van preventieve en gezondheid bevorderende 

ergotherapeutische programma’s waarbij extra aandacht voor mantelzorgers en 

migranten.  

Doelstellingen: 

De adviesraad brengt in kaart welke preventie programma’s ontwikkeld zijn en op welke manier 

deze door meer ergotherapeuten in de eigen omgeving naar behoefte geïmplementeerd kunnen 

worden.  

Activiteiten: 

• Inventariseren of dat er behoefte is aan programma’s.  

• Onderzoeken welke programma’s beschikbaar zijn en ondersteunen om deze te 

implementeren.  

• Onderzocht wordt of dit mono of multidisciplinair opgepakt dient te worden. 

• Gezond actief ouder worden. 

• Train de trainer. 

• Interprofessioneel samenwerken 

 

 



 

 

 

 

5. Thema: Technologie in de ouderenzorg 

Doelstellingen 

Adviesraad ouderen wordt door de commissie technologie betrokken bij onderwerpen die 

raakvlakken hebben met de ouderenzorg.  

Activiteiten 

• Samenwerking opzoeken met commissie zorgtechnologie op het moment dat dit 

onderwerp aan de orde komt.  

 


