
- 22 -  Ergotherapie Magazine 4 • 2020

Beleid

Beroepsinhoudelijke belangenbehartiging en kwaliteit

Een kijkje in de keuken 

In 2013 stelde Ergotherapie Nederland een beleidsmedewerker aan, met als hoofdtaak ‘kwaliteits
beleid en de beroepsinhoudelijke belangenbehartiging voor de leden’. Klinkt mooi, maar wat valt daar 
allemaal onder? Welke projecten, trajecten en overleggen zijn er in de afgelopen jaren geïnitieerd? 
Welke staan op de planning of lopen er al? En wat hebben de leden van Ergotherapie Nederland daar
aan? Wat merken de leden er wel of niet direct van? Hoe helpt het hen?

Met enkele adviesraden, commissies en overleggroepen, 
een reeds bestaand Kwaliteitsregister Paramedici, enkele pro-
jecten, en een jaarcongres was dat in 2013 nog wel te over-
zien. Maar ambities waren er wel! We hebben het interne 
document ‘Inhoudelijke en kwaliteitsbeleid-sept 2013’ er nog 
maar eens op nageslagen. Daarin staan reeds veel ideeën en 
doelen beschreven op het terrein van de deskundigheidsbe-
vordering van de (individuele) ergotherapeut, zoals scholing 
organiseren, en op het terrein van kennisontwikkeling, zoals 
het faciliteren van wetenschappelijk onderzoek.

Wat staat er nu op het menu?
 In de afgelopen zeven jaar zijn de activiteiten ten aanzien 

van kwaliteit en het inhoudelijk beleid uitgebreid en zijn de 
ideeën en doelen uit 2013 voor een groot deel verwezenlijkt  
en gecontinueerd. We vertegenwoordigen de beroepsgroep 
en het vak ergotherapie in veel verschillende gremia en  
activiteiten, zoals: 
•   Diverse projecten (bijvoorbeeld project ‘Ergotherapie in 

Systeem (EiS)’; Richtlijn Verslaglegging);
•   Deelname aan werk- of klankbordgroepen voor de ontwik-

keling van een multidisciplinaire kwaliteitsstandaard; 
•   Aanbod van scholing via de ErgoAcademie, waarmee een 

bijdrage wordt geleverd aan de ontwikkeling en continuering 
van het scholingsaanbod; 

•   Deelname van Ergotherapie Nederland als partner bij  
diverse samenwerkingsverbanden, zoals de Pijn Alliantie in 
Nederland (PA!N) en de Hersenletselalliantie; 

•   Deelname aan multidisciplinaire projecten en uitbreiding 
van contacten en het (multidisciplinaire) netwerk (bijvoor-
beeld project i.s.m. Q-support; project ‘Scholing Scoot- 

mobieltraining’ i.s.m. Veilig Verkeer Nederland); 
•  Aanstelling van de eerste Hoogleraar Ergotherapie. 

Recent was de inzet van het team Beleid van Ergotherapie  
Nederland zeker actueel bij het opstellen van documenten  
om de leden van informatie te voorzien over het hoe te  
handelen tijdens de corona-periode en behandelen van  
COVID-19-cliënten.

Bij Ergotherapie Nederland (EN) staat het belang van de 

leden en haar vakgebied voorop. Dit is het uitgangspunt van 

het kwaliteitsbeleid van Ergotherapie Nederland.

Genoeg te doen dus. En dan hebben we het nog niet  
gehad over het beantwoorden van inhoudelijke of kwaliteits-
gerelateerde vragen van leden. Door bovenstaande toegeno-
men aantal en verscheidenheid aan activiteiten nemen ook 
het aantal vragen en het mailverkeer toe. En alle leden willen 
we natuurlijk graag antwoord geven, informeren en verder 
helpen. 

Daarbij is er, last but not least, een groot aantal overleg-
groepen actief bij de vereniging. Zie pagina 12 van dit magazine 
voor een recent overzicht. Ergotherapie Nederland faciliteert 
deze adviesraden, commissies en overleggroepen en stimu-
leert en ondersteunt de ontwikkeling van bruikbare producten, 
die leden weer kunnen inzetten bijvoorbeeld bij het uitoefenen 
van hun werk of profilering van ergotherapie. Hierbij valt te 
denken aan productbeschrijvingen, standaarden en richtlijnen, 
artikelen (Ergotherapie Magazine) en cursussen/congressen/ 
studiedagen en workshops (via de ErgoAcademie).
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Samenwerken in de keuken?
Ook samen met het Paramedisch Platform Nederland 

(PPN) zijn projecten gestart, bijvoorbeeld de ontwikkeling van 
de ‘Richtlijn Verslaggeving Huisarts/specialist-Paramedicus’. 
En volgend uit het hoofdlijnenakkoord Paramedische Zorg in 
2017 en de Bestuurlijke Afspraken in 2019 zijn enkele taak-
groepen en projecten m.b.t. inhoudelijk beleid en kwaliteit 
gestart en uitgevoerd. Denk hierbij aan het opstellen van 
de ‘Kennisagenda Ergotherapie’, en recent de ‘Inventarisatie 
Kwaliteitstandaarden’, met als vervolg een ZonMw onder-
zoeksprogramma Paramedische Zorg.

Dit is slechts een greep uit de activiteiten waar Ergo- 
therapie Nederland zich beleidsmatig mee bezig houdt. 
De activiteiten kunnen in het kort ondergebracht worden 
onder de aandachtsgebieden: 
•  Bevorderen en borgen deskundigheid (individuele)  

ergotherapeut/beroepsgroep;
• Vertegenwoordiging ergotherapie in externe projecten; 
• Kennisontwikkeling, onderzoek en wetenschap. 

Er valt nog genoeg te doen: ergotherapie is een breed en 
gevarieerd vak en vormt de link tussen zorg (diagnose) en wel-
zijn (activiteiten en participatie). Dat is onze grote kracht. Het 
is belangrijk om te (blijven) vertellen en te laten zien wat de  
toegevoegde waarde en het onderscheidende vermogen van 
ergotherapie is. Nog veel mensen, waaronder ‘onze buur-
vrouw’, weten nog niet of onvoldoende wat ergotherapie 
is en voor welk probleem of vraag wij ingeschakeld kunnen  
worden. Terwijl ergotherapie een fantastisch vak is, dat goed 
aansluit bij de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, 

zoals het concept ‘Positieve Gezondheid’ en de adviezen uit 
het rapport ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’. Laat de buiten- 
wereld zien wat je expertise is als ergotherapeut bij bijvoor-
beeld hersenletsel, chronische pijn, in de arbeidsintegratie. 
We hebben ‘onze buurvrouw’ veel te bieden. 

We blijven nieuwe initiatieven starten, producten ont-
wikkelen en participeren in tal van projecten; projecten  
geïnitieerd door Ergotherapie Nederland of andere partijen. 
Producten helpen bij de profilering van ons beroep en voor 
solide inbedding in de zorg- en welzijnspraktijk. We maken die 
producten samen met ergotherapeuten, docenten en onder-
zoekers in het werkveld. De recent ontwikkelde ‘Handreiking 
ergotherapie behandeling COVID-19-cliënten in de revalida-
tiefase’ is daar een mooi voorbeeld van. 

De vereniging bloeit, het aantal leden neemt toe, dat is 
fantastisch.

Na een periode van onderbezetting, is sinds, begin dit jaar 
de afdeling beleid weer helemaal bemenst met een teamleider,  
twee beleidsmedewerkers en twee beleidsondersteuners die 
gedreven en met veel enthousiasme de inhoudelijke belangen 
van de ergotherapeuten blijven behartigen. Dit doen zij niet 
alleen, maar juist ook samen met de leden van Ergotherapie 
Nederland en de andere collega’s op het bureau. 

In de komende nummers van Ergotherapie Magazine  
belichten we een aantal projecten, zodat je als lezer ons werk 
wat beter leert kennen! 


