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Wat kleurt de persoonlijke 
dimensie van de 
paramedische 
professionele identiteit?

Eline Belgraver, Hogeschool Utrecht, UU
Optometrist, Orthoptist, 
Onderzoeker, Docent
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Dilemma…..
Casus

 Bij een stagiair optometrie komt, in een optiekzaak, een 
leeftijdsgenoot voor een rijbewijskeuring (geen regulier 
onderzoek)

 Deze cliënt blijkt een gezichtsscherpte te hebben van 0.4 
terwijl 0.5 de grens is voor het rijbewijs

 Deze uitkomst had de stagiair niet verwacht maar 
benoemt het slechte nieuws: geen rijbewijs mogelijk

 De cliënt wordt boos en probeert de stagiair over te 
halen om 0.5 in te vullen

 De stagiair voelt een dilemma vanuit verschillende 
invalshoeken: persoonlijk, professioneel, juridisch, 
maatschappelijk. Zijn stagebegeleider helpt hem door 
nee te zeggen
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Waarom dit onderzoek?

Wat neem je van jezelf mee in je werk? => 

De persoonlijke dimensie in de professionele identiteit

 Patiënt centraal

 Zorg is mensenwerk

 Mensen zijn geen nummers 

 Paramedici zijn ook mensen => wie ben jij?
ziektes
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Persoonlijke en professionele identiteit
Persoonlijke identiteit: Wie ben ik?

Professionele identiteit: 

Wie ben ik als ergotherapeut?

De overlap tussen de 2 

identiteiten is de persoonlijke 
dimensie

3

4



9-4-2021

3

Professionele identiteit
 Wordt gevormd tijdens de opleiding en het werkzame 

leven m.b.v.
 Rolmodellen en mentoren zoals docenten, stagebegeleiders

 Ervaringsleren in zowel klinische als non-klinische settings

 Een sterke professionele identiteit zorgt voor:
 Stevig in je schoenen staan; meer veerkracht (minder burn-out risico)

 Beter teamwork

Goede afweging kunnen maken tussen waarden en normen van 
jezelf-collega’s-protocollen e.d.-patiënt 

Professionele identiteit

 Een te sterke professionele identiteit kan leiden tot 
arrogantie: 
 “dit beroep is het allerbelangrijkst, andere beroepen 

doen er niet toe”
 wij-zij cultuur
 onnodige risico’s nemen

 Interprofessioneel werken kan helpen bij het vinden van 
een goede balans
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Inclusiecriteria 
Literatuuronderonderzoek

• Artikelen over mens-in-de-professional 
gerelateerde onderwerpen in relatie tot:
• Professionele identiteit
• Professioneel functioneren
• Professionele houding
• Professionaliteit

+ gerelateerd aan minimaal 1 van de 
Nederlandse paramedische beroepen

Nederlandse paramedische beroepen:
• Diëtetiek
• Ergotherapie
• Fysiotherapie
• Huidtherapie
• Logopedie
• Mondzorgkunde
• Oefentherapie Cesar en Mensendieck
• Optometrie
• Orthoptie
• Podotherapie

Bevindingen op aantallen
Literatuuronderzoek

• Zeer groot aandeel vanuit ergotherapie
• Beroep is (volgens literatuur) op zoek naar 
de ergotherapeutische professionele 
identiteit

• Meer sociaal georiënteerd beroep (vs. 
biomedische beroepen)

• Fysiotherapie redelijk aandeel maar veelal in 
interprofessionele artikelen 

• Zeer weinig artikelen vanuit de andere 
beroepen

NB: oefentherapie, orthoptie en huidtherapie 
worden niet wereldwijd beoefend of zijn zeer 
klein

7

8



9-4-2021

5

Persoonlijke 
dimensie 
spectrum

Vervolg onderzoek
 2021 gestart met interviews met ergotherapeuten, optometristen 

en logopedisten (nog meer deelnemers welkom!)

 Najaar 2021 start focusgroepen met studenten

 November 2021 hopelijk lezing met resultaten op NVMO congres

 Voorjaar 2022 hopelijk lezing met volgende resultaten op 
ergotherapie congres en andere paramedische congressen

 2022 start gemixte paramedische focusgroepen

 Wilt u meedoen? Mail dan naar: Eline.Belgraver@hu.nl
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Voor in de chat: 

Wat kleurt uw persoonlijke 
dimensie in uw werk als 
ergotherapeut? 

Hoe ervaart u deze 
persoonlijke dimensie in 
uw werk?

fotografie.cg

11

12


