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Professionalisering

Het proces van het komen tot erkende specialisaties en 
een specialistenregister in het Kwaliteitsregister Paramedici

Van generalist... 
tot Specialistenregister KP

In navolging van en vooruitlopend op de ontwikkelingen in de gezondheidszorg heeft Ergotherapie Nederland tijdens 

de ALV in 2012 besloten het generalisten-specialistenmodel in te voeren. Dit betekent een officiële erkenning van 

specialisaties binnen EN. Er zijn inmiddels drie profielen van specialisaties gepubliceerd: kinderergotherapeut, 

hand-ergotherapeut en ouderenergotherapeut. Eind 2016 is er een visiedocument aan de leden voorgelegd en zijn 

de algemene criteria voor de specialistenregisters van EN opgesteld. Tijdens de ALV op 24 maart 2017 hebben we 

deze criteria met de leden vastgesteld (zie voor uitgebreide informatie de stukken van de ALV).

Achtergrond en aanleiding
Er is in Nederland niet alleen sprake van een veranderende  

zorgvraag, maar ook van een veranderend zorgaanbod. 

Er is zowel vraag naar generalistisch zorg, als naar meer  

specialistische zorg. Cliënten, verwijzers, politiek en zorgver-

zekeraars vragen in toenemende mate en om diverse redenen 

om specialisten. Allerlei paramedische zorgprofessionals  

in Nederland ontwikkelen zich richting verdere specialisatie,  

zoals diëtisten, fysiotherapeuten, oefentherapeuten en ver-

pleegkundigen. Conform de ontwikkelingen in het werkveld 

ontstaan er ook binnen de ergotherapie steeds meer exper-

tises. Diverse ergotherapeuten met een bepaalde expertise 

hebben zich landelijk georganiseerd als netwerk of vereniging 

ten behoeve van verdere ontwikkeling en profilering van de 

Tabel 1. Algemene criteria voor de specialistenregisters ergotherapie

Criterium eerste registratie in specialistenregister

Algemene voorwaarden 1. U heeft minimaal 3 jaar werkervaring als ergotherapeut
2.  U staat kwaliteit-geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) door een actuele 

herregistratie

Werkervaring Minimaal 1600 uur in 3 tot 5 jaar (gelijk aan de eisen van het KP). Werkervaring betreft  
cliëntgerichte werkzaamheden in het betreffende specialisme.

Bij- en nascholing* 
(minimaal aantal punten)

A. Verplicht deel
B. Vrije keuzedeel: aantoonbaar relevant voor de specialisatie

Bijdrage aan ontwikkeling 
van een specialisatie 
middels specialisatie- 
gerelateerde activiteiten

Minimaal 20 punten, te behalen met het leveren van een specialisatie-gerelateerde bijdrage 
aan de verdere ontwikkeling van (de kwaliteit van) het specialisme (de bijdrage kan ook ont-
wikkeld zijn binnen de specialistenopleiding), volgens de criteria die genoemd zijn bij het KP:
• presentaties
• publicaties
• deelname aan specialisme-gerelateerde commissies, vak- of werkgroepen
• betaald lidmaatschap van een specialistische (beroeps)vereniging
• participatie aan een onderzoek
• (deelname in) het ontwikkelen van landelijke richtlijnen of protocollen
• (deelname in) het ontwikkelen van kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
• Ontwikkelen van Zorgaanbod of product
• Ontwikkelen van scholing
• Geven van scholing
• Begeleiding stagiaires van specialisme-opleiding

*  In overleg met de desbetreffende specialisatie-werkgroep en het werkveld wordt vastgesteld wat specialisatie-gerelateerd is,  
welke scholing verplicht en relevant is en wat het minimaal aantal punten is dat behaald moet worden.
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expertise. Deze ontwikkelingen vragen een beroepsgroep die 

enerzijds breed inzetbaar is en anderzijds verdieping kan geven 

aan een specifiek deel binnen het vakgebied ergotherapie. 

Dit artikel beschrijft kort de stand van zaken ten aanzien 

van de voorgestelde functiedifferentiatie en de algemene  

criteria voor de specialistenregisters. 

De specialist-ergotherapeut
Volgens het ‘Landelijke beheersniveau beroepscompeten-

ties ergotherapie niveau 4-expert1’ kan gesteld worden dat de  

specialist-ergotherapeut:

•  zich onderscheidt op de cliëntgerichte beroepscompetenties 

van de bachelor-gekwalificeerde ergotherapeut 

• zich beweegt tussen het bachelor- en masterniveau in 

•  de specialistische kennis heeft voor een specifieke doelgroep. 

Uitgaande van gehanteerde begrippen, en rekening hou-

dend met de diverse ontwikkelingen in het werkveld en de 

beroepsvereniging, zijn de volgende differentiaties voor- 

gesteld:

•  De ergotherapeut (-generalist) is de ergotherapeut die de 

initiële opleiding ergotherapie heeft afgerond en als gene-

ralist werkt. De ergotherapeut-generalist kan allerlei aan-

vullende scholing gevolgd hebben, maar heeft zich niet op 

een specifieke doelgroep of specifiek werkveld toegelegd. 

•  De ergotherapeut met specifieke deskundigheid is de ergo-

therapeut die meer werkervaring heeft met een (of enkele) 

specifieke doelgroep(en) (bijvoorbeeld COPD, Verstandelijk 

Beperkten, arbeid, CP, dwarslaesie, Parkinson, MS), en 

ook specifieke aanvullende scholing gevolgd heeft.

•  Voor de ergotherapeut-specialist is er door Ergotherapie 

Nederland een ‘Profiel Specialisatie’ geschreven en vast-

gesteld. De ergotherapeut-specialist heeft werkervaring 

en heeft zich geschoold op het terrein van een door de 

beroepsgroep vastgestelde specialisatie. Daarnaast is hij 

of zij in het specialistenregister geregistreerd.

 

De hoofdtaken van de ergotherapeut(-generalist), ergo- 

therapeut met specifieke deskundigheid en ergotherapeut- 

specialist liggen in de directe patiënten- of cliëntenzorg.

Naast bovengenoemde functiedifferentiaties bestaan er ook  

nog de ergotherapeut-MSc of ergotherapeut-MA, deze ergo-

therapeut heeft een professionele of onderzoeksmaster  

afgerond, en de ergotherapeut-PhD die een promotietraject 

heeft doorlopen en is gepromoveerd. 

Alle functies zijn belangrijk voor de ergotherapie en zullen 

in de praktijk naast elkaar fungeren, waarbij het merendeel  

van de ergotherapeuten werkzaam zal zijn in de functie  

ergotherapeut (-generalist).

Algemene criteria specialistenregisters bij KP
Voor de specialistenregisters zijn algemene criteria vast-

gesteld in de ALV van 24 maart 2017 (zie tabel 1). EN werkt 

de criteria voor de specifieke specialistenregisters verder uit 

en concretiseert ze in overleg met de specialisatie-specifieke 

werkgroep en het werkveld. 

Meer informatie:

- verslag ALV maart 2017 via ergotherapie.nl.

In 2018 zal EN in overleg met de leden, maar ook in 

PPN-verband en met het KP, verder uitwerken welke criteria 

kunnen gelden voor de ergotherapeut met specifieke deskun-

digheid. 

Stand van zaken Specialistenregister bij KP
Op dit moment wordt gewerkt aan de operationalisering 

van specialistenregisters ergotherapie bij het KP. 

De specialistenregisters sluiten aan bij het systeem van 

het kwaliteitsregister Ergotherapie. Activiteiten die opgevoerd 

worden voor het specialistenregister, kunnen ook meetellen 

voor het ´ergotherapie-register´. Voor beide registers gelden 

specifieke criteria en puntentelling, en sommige activiteiten 

kunnen tegelijkertijd voor beide registers meetellen. 

Toekomst?
De specialistenregisters bieden de individuele ergothera-

peut de mogelijkheid om zijn of haar expertise aan te tonen  

en deze te profileren. We gaan met de zorgverzekeraars  

bespreken of dit met een hoger tarief beloond kan worden. 

Als beroepsgroep is het belangrijk om ons te positioneren en 

te profileren, en de specialistenregisters leveren hieraan een 

belangrijke bijdrage. 

Ergotherapie Nederland zal ook in 2018 over diverse onder-

werpen rond het kwaliteitsregister publiceren, in samenwerking 

met haar Commissie Kwaliteitsregister. 

Voetnoot:

1.   Uit: Beroepscompetenties Opleidingen; in Studie Richting Overleg Ergotherapie 

(SROE) wordt besproken of de term ‘niveau 4-expert’ vervangen kan/moet 

worden door ‘niveau 4-specialist’.


