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Team Beleid & Adviesraden, Commissies en Overleggroepen

Een mooie en dynamische 
samenwerking!
Het kwaliteitsbeleid van Ergotherapie Nederland richt zich op het stimuleren van (individuele) ergothera-
peuten om hun deskundigheid te borgen, te ontwikkelen en uit te dragen.  We signaleren innovaties en  
ontwikkelingen van de beroepsgroep. Met het belang van alle leden en het vakgebied voorop stimuleren 
en faciliteren we het vertegenwoordigen en uitdragen van de expertise, het vergroten van kennis en 
het toegankelijk maken van evidence (bewijs) van effectieve ergotherapie. 

We zien de groeiende verbondenheid tussen Ergotherapie 
Nederland en haar leden in het grote netwerk van commissies, 
werkgroepen en de organisatie van regionale bijeenkomsten. 
Ergotherapie Nederland prijst zich gelukkig dat er veel leden 
actief zijn in commissies en werkgroepen binnen Ergotherapie 
Nederland. Het algemene doel zal blijven gelden: zoveel 
mogelijk ergotherapeuten verenigen en met elkaar het 
vak van ergotherapeut vertegenwoordigen. Net als in de 
afgelopen jaren gaan we ook de komende jaren beoordelen 
of het wenselijk en mogelijk is om voor een doelgroep of 
werkveld een commissie of overleggroep te starten.

Voor en door leden
Ten behoeve van de deskundigheidsbevordering, initieert, 

coördineert en ondersteunt Ergotherapie Nederland inhoudelijk 
en/of organisatorisch de ontwikkeling van verschillende 
‘producten’ om die deskundigheid uit te dragen en verder te 
brengen. Elke overleggroep heeft een specifieke expertise. 
Uitgaande van die expertise bespreekt ‘Team Beleid’ op welke 
manier zij kennis kunnen omzetten in producten  die voor 
leden bruikbaar zijn. Dit heeft o.a. geleid tot:
•  Productbeschrijvingen, bijvoorbeeld om aan verwijzers te 

laten zien wat de toegevoegde waarde is van de ergotherapie 
voor specifieke doelgroepen of behandelingen

•  Studiedagen
•  (Meerdaagse) scholingen
•  Handreikingen om de behandeling te ondersteunen
•  Bijdragen aan (herziening van) een standaard of richtlijn
•  Informatiebrochures voor stakeholders
•  Een vraagbaak zijn voor ergotherapeuten uit het land over 

specifieke onderwerpen

Enkele voorbeelden noemen we hier: Productbeschrijving 
ergotherapie op de IC van een ziekenhuis; Richtlijn Verslaglegging; 
een overzicht van de multidisciplinaire en Ergotherapie-
richtlijnen; Studiedag ‘Chronische Pijn’, ‘VG’ en ‘Arbeid’; 
document ‘functionele diagnostiek’; Ergotherapie: praktische 
behandeling ‘herstel van het gewone leven’; en recent natuurlijk 
de ‘Handreiking Ergotherapie bij COVID-19 cliënten’. 

Voor anderen door leden
Ook voor vragen van externe partijen betrekt Team Beleid 

deze actieve leden om samen de expertise van ergotherapie 
op de kaart te zetten. Het leggen van contacten, het 
verbinden van ergotherapeuten onderling of met externen 
en het vergroten van het netwerk is daarin essentieel. Het 
samenbrengen van de beleidsmatige kant én de inhoudelijke 
kant levert intussen mooie resultaten op. Veel externe partijen 
weten Ergotherapie Nederland inmiddels te vinden.  

In dit Ergotherapie Magazine vind je een overzicht van alle 
adviesraden, commissies en overleggroepen van Ergotherapie 
Nederland. Ook lees je in dit magazine in het artikel ‘Ergo- 
therapie bij handproblemen in beeld: uitkomsten enquête 
door de adviesraad hand-ergotherapie’ een voorbeeld van 
activiteiten waarmee een adviesraad, in dit geval de Adviesraad 
Hand-ergotherapie, zich bezighoudt. 

Neem eens een kijkje op de 
pagina van de adviesraden, 
commissies en vakgroepen en 
ontdek met welke activiteiten en 
producten zij zich bezighouden.  
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