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Commissie GGZ van Ergotherapie Nederland (Geestelijke Gezondheidszorg) 

Inleiding 

De GGZ commissie is op verzoek van Ergotherapie Nederland (EN) in 2013 gestart. De leden van de 

commissie zijn ergotherapeuten met expertise op het gebied van zorg- en dienstverlening aan mensen 

met psychische problematiek, zowel in de eerste lijn als in de tweede en derde lijn.  

Werkwijze 

De commissie leden brengen ervaringen en expertise vanuit het werkveld, onderzoek, onderwijs en de 

beroepsvereniging in. Daarnaast is er een beleidsmedewerker van Ergotherapie Nederland (EN) 

betrokken. De commissie heeft een vaste voorzitter die de vergaderingen voorbereidt en voorzit. De 

taken worden onderling verdeeld tussen de overige commissieleden. Jaarlijks zijn er 4-6 

vergaderingen, deels online, deels bij Ergotherapie Nederland in Utrecht.  

Missie 

De commissie GGZ van Ergotherapie Nederland staat voor een sterke positie van de ergotherapie in 

de Geestelijke Gezondheidszorg en van de individuele ergotherapeut, die mensen met psychische 

problematiek behandelt. En de commissie zet zich in voor een professionele en kwalitatief 

hoogwaardige beroepsuitoefening.  

Visie 

De GGZ commissie van Ergotherapie Nederland maakt de specifieke waarde van ergotherapie binnen 

de Geestelijke Gezondheidszorg duidelijk en faciliteert de ergotherapeut werkzaam op dit terrein om 

een stevige positie in te nemen in het steeds veranderende werkveld door informatieverstrekking en 

profilering op diverse niveaus bij de verschillende gremia (eerste-tweede en derdelijns).  Zij stimuleert 

de vakinhoudelijke ontwikkeling van dit vakgebied door het faciliteren van wetenschappelijk 

onderzoek, productontwikkeling en het bevorderen van de deskundigheid van de individuele 

ergotherapeut door het aanbieden van scholing en cursussen.  

Doelstellingen  

➢ Signaleren op actuele ontwikkelingen en knelpunten en hierop acteren.  

o Input ophalen uit het werkveld.  

o GGZ netwerk opbouwen, vergroten en onderhouden binnen de beroepsgroep.  

➢ Stimuleren van de opname van ET in zorgprogramma’s.  

o Stimuleren dat ergotherapeuten deelnemen in inhoudelijke overlegorganen of 

productontwikkelingen.  

o Initiëren van de ontwikkeling en het beschikbaar stellen van ergotherapeutische 

programma’s.  

o Input verstrekken voor gewenst onderzoek (bv. vanuit behoefte zorgverzekeraars).  

➢ Versterken van de ergotherapeut door deskundigheidsbevordering te stimuleren.  

o Studiedagen organiseren.  

o Contact hebben met de opleidingen / curriculum ET. 

o Het verzamelen en beschikbaar stellen van betekenisvolle en actuele kennis over en 

ervaringen met ergotherapie en GGZ.  
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o Het ontwikkelen van productomschrijvingen. 

o GGZ netwerk opbouwen, vergroten en onderhouden binnen de beroepsgroep.   

o Onderzoek behoeften identificeren.  

➢ Ergotherapie onder de aandacht brengen bij cliënten en verwijzers.  

o Folder ontwikkelen (papier / online).   


