Professionalisering

Met welke activiteiten van het Kwaliteitsregister Paramedici
lever ik een ‘bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep’?

Help! Hoe haal ik die
verplichte 10 punten?
Tekst: Lucelle van de Ven-Stevens, Danielle Fahner

Regelmatig wordt aan Ergotherapie Nederland de vraag gesteld op welke wijze de verplichte 10 punten van het
Kwaliteitsregister Paramedici behaald kunnen worden voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling
van het beroep. In dit artikel beschrijven we de aanleiding en achtergrond voor de invoering van dit criterium en
geven we wat tips en ideeën.

Aanleiding
Bij de beroepsvereniging staat het belang van de leden
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en hun vakgebied voorop. Dit is het uitgangspunt van het
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kwaliteitsbeleid. Het beleid is gericht op het borgen en ver-

is opgenomen dat van de 40 punten die je moet behalen uit

beteren van de kwaliteit van de individuele ergotherapeut

‘overige activiteiten’ er 10 punten behaald moeten worden

als zorgaanbieder, maar ook op het monitoren en ontwik-

uit activiteiten die ‘bijdragen aan de ontwikkeling van het

kelen van het beroep, en op het vergroten van de kennis en

beroep’. De activiteiten die geplaatst zijn bij ‘bijdrage aan de

evidence middels richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk

ontwikkeling van het beroep’, zijn geen nieuwe, maar reeds

onderzoek.

bestaande en beschreven activiteiten, en staan in de huidige
criteria al bij ‘overige activiteiten’. Er is dus al vastgesteld dat

Gezien de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg, waaronder het ontstaan van nieuwe ‘functies’ inclusief

deze activiteiten een deskundigheidsbevorderende werking
hebben voor de individuele ergotherapeut.

verschuiving van taken van de ene beroepsgroep naar de
andere, en de ontwikkelingen betreffende de financiering
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van die zorg, is het (nog meer) van belang om als beroeps-

op pagina 12 staan zes activiteiten genoemd die daaronder vallen:

beoefenaar ook een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling

• deelname aan beroepsgerelateerde commissies, platforms,

en de profilering van het beroep. Van alle activiteiten die in

(regio)bestuur van de vereniging;

de kwaliteitscriteria genoemd worden, kunnen er een aantal

• ontwikkeling protocollen, standaarden en richtlijnen;

aangemerkt worden als een ‘bijdrage aan de ontwikkeling

• profileren beroepsgroep;

van het beroep’. Deze activiteiten sluiten volledig aan bij de

• ontwikkeling kwaliteitsinstrumenten en zorginnovaties;

Canmeds-competenties, zoals ‘innoveren’ en ‘leren & ont-

• participatie binnen een wetenschappelijk fundamenteel of

wikkelen’.

toegepast onderzoek gerelateerd aan de beroepsgroep; en
• publiceren en presenteren.

Het stellen van een minimum aantal punten voor het
leveren van een bijdrage stimuleert het ontwikkelen van

Dit zijn zes activiteiten uit de totale lijst van activiteiten

deze competenties, die ook van waarde zijn voor de kwaliteit

die vallen onder C2-overig. Inmiddels zijn daar een aantal

van de individuele beroepsbeoefenaar. Daarbij heeft dit een

activiteiten aan toegevoegd, namelijk:

positief effect (op de ontwikkeling) voor de beroepsgroep.
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Hoe kun je aan die verplichte 10 punten
komen?
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In rood: wijzigingen ten opzichte van 2010-2015

A. Werkervaring
Dispensatieregeling voor docenten en onderzoekers

reisafstand te groot vindt om in een commissie van Ergotherapie Nederland deel te nemen? Hoe kom je erachter of er
een wetenschappelijk onderzoek is waar je aan mee kan werken, of een protocol. Of over welk onderwerp zou je kunnen
publiceren in dit magazine?

B. Individuele Professionele Ontwikkeling
(10 punten onder C2) Niet verplicht

Enkele suggesties om je op weg te helpen:
C. De deskundigheidsbevorderende activiteiten:
160 punten in vijf jaar waarvan minimaal
• 40 punten uit bij- en nascholing (C1)
• 40 punten uit overige activiteiten (C2), waarvan
* 10 punten behaald kunnen worden met planmatig vormgeven van de eigen professionele ontwikkeling (IPO).
* 10 punten behaald uit activiteiten die bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep.
• 40 punten uit geaccrediteerde activiteiten.

• Door het begeleiden van stagiaires en hen op te leiden
tot nieuwe collega’s, draag je indirect bij aan de ontwikkeling van de beroepsgroep.
• Ook het profileren van de ergotherapie helpt om de
bekendheid en inzet van onze mooie expertise te ver-

NB:
- Publiceren & presenteren:
onderscheid in eigen werkomgeving (zie profilering), nationaal en internationaal.
- Lidmaatschap beroepsvereniging (EN)
als activiteit opgenomen (4 punten per jaar).
10 punten voor bijdrage aan de ontwikkeling van het beroep
Activiteiten
• deelname aan EN-gerelateerde commissies en dergelijke (inclusief ALV)
• presenteren en publiceren
• profilering
• (deelname) ontwikkelen landelijke richtlijnen/protocollen
• (deelname) ontwikkelen kwaliteitsinstrumenten of zorginnovaties
• participatie in onderzoek
• ontwikkelen van scholing
• geven van scholing
• begeleiding van stagiaires
• ontwikkelen van een zorgaanbod of product.

groten. Een presentatie geven bij een ouderenbond of
een Alzheimercafé zijn hiervan voorbeelden.
• Regelmatig wordt een oproep gedaan om een bijdrage te
leveren aan de ontwikkeling of becommentariëring van
bijvoorbeeld een richtlijn. Ergotherapeuten met specifieke
deskundigheid op het betreffende onderwerp kunnen
hieraan een bijdrage leveren.
• Publiceren: dit is een hele makkelijke manier om in
één keer je tien punten of meer te halen. Dit kan in
het Ergotherapie Magazine, met vakinhoudelijke relevante informatie, daar waar jij expertise in hebt. Je kunt
denken aan bijvoorbeeld informatie over methodieken,
modellen, behandelingswijzen, ontwikkeld beleid, of

• ontwikkelen van scholing;

unieke samenwerkingsverbanden. Ook een beschrij-

• geven van scholing;

ving van een bijzondere casus kan interessante infor-

• begeleiding stagiaires; en

matie opleveren. Maar je kunt ook een artikel schrijven

• ontwikkelen van een zorgaanbod of product.

voor een regionale krant of tijdschrift. Dit draagt bij

(zie tekst in kader).
Deze staan nog niet vermeld op pagina 12.

aan het zichtbaar maken van ons beroep. Dit kan een
algemeen artikel over ergotherapie zijn, of over je werkplek, of over een bepaalde doelgroep, etcetera. Je kunt

Ontwikkeling en

ook denken aan een artikel in een magazine van een

profilering van ons vak

sen in een regionale krant of tijdschrift kan het helpen

doen we met z’n allen!

tact legt.

patiëntenvereniging. Om een artikel te kunnen plaatom het artikel al geschreven te hebben voordat je con-

Voor het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling

Genoeg mogelijkheden te noemen. Het kan zijn dat je

van het beroep, moet elke ergotherapeut die kwaliteitsgere-

even over een drempel moet om een van deze activiteiten uit

gistreerd wil blijven of worden 10 punten in vijf jaar halen,

te voeren. Maar het draagt bij aan jouw kwaliteitsbevordering

oftewel 2 punten (=2 uur) per jaar.

en natuurlijk aan de ontwikkeling van het beroep.
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