
Stel je voor, door een trauma of aangeboren beperking kun je blijvend of steeds minder goed je armen 
en benen gebruiken en/of je ervaart door hersenletsel cognitieve problemen. Hoe verplaats je je dan 
en voer je dagelijkse activiteiten uit die voor jou belangrijk zijn? Aan de hand van enkele voorbeelden 
schetsen wij de ergotherapeutische behandelmogelijkheden voor cliënten in de sector ‘lichamelijk  
 gehandicapten en mensen met niet aangeboren hersenletsel’, afgekort LG/NAH. Ook gaan wij in  
op het complexe en veelomvattende advies en aanvraagproces van hulpmiddelen waarin wij als ergo-
therapeuten een spilfunctie vervullen. 

De rol van de ergotherapeut bij ( jong) volwassenen met  
ernstige (meervoudige) beperkingen

Gewoon leven, ondanks een 
beperking. Hoe doe je dat?  

Tekst: Marit Plessius en Michiel van Lingen 
Onder redactie van: Dorethé Wassink en Lucelle van de Ven-Stevens

Onze cliënten 
Onze cliënten hebben vaak ernstige, meervoudige be

perkingenen/ofervarendoorhunaandoeningachteruitgang
van hunmogelijkheden. Ook komen er uitdagingen op het
gedragsmatigevlakvoorzoalsagressie,(seksueel)overschrij
dend gedrag, verslaving of zorgmijdend gedrag. Eén van de
kernaspectenbijdezegecombineerdeproblematiekisconti
nuïteitbinnendezorg,wateenmultidisciplinaireeneendui
digeaanpakvereist.Hetisbelangrijkomalszorgprofessionals 
incontactteblijvenmetdecliëntendiensnetwerk,waarin
met elkaar duidelijke afspraken en wederzijdse wensen en
behoeftenbesprokenkunnenworden.

Ergotherapie bij deze doelgroep
Het doel van ergotherapie bij deze doelgroep is om

cliëntendemogelijkhedentebiedenhetlevennaarhunwens
en zo zelfstandig mogelijk in te vullen, ondanks hun vaak
uitgebreide beperkingen en/of achteruitgang in functionele
mogelijkheden. De ergotherapeutische behandeling bestaat
uit advisering van (mobiliteits)hulpmiddelen, omgevingsbe
diening(domotica)enhettrainenvanbetekenisvolledagelijk
seactiviteiten.Daarnaastishetvoorkomenen/ofreduceren
van pijnklachten, tegengaan of behandelen van decubitus
of contracturen een veel voorkomende hulpvraag, waarbij
gezochtwordtnaareenoptimaleziten/oflighouding.Geen
cliëntenhulpvraagishetzelfdeendatmaaktdezedoelgroep

Beleid
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zobijzonder.Aandehandvaneenaantalvoorbeeldenschet
sen wij de ergotherapeutische behandelmogelijkheden in
dit uitdagendewerkveld. Ook gaanwij in op het advies en
aanvraagproces van hulpmiddelen dat binnen de LG/NAH
sectormeestalcomplexenveelomvattendis.

Richard
Richard is een cliënt met een spastische tetraparese

en athetose, ten gevolge van infantiele encefalopathie. Hij
woontal50jaarintramuraal,heefteeneigenappartementen
verplaatst zich ineenelektrische rolstoel.Hij is grotendeels
afhankelijkvandezorginhetochtendritueel,onderanderebij
etenendrinken.Richardwerktalsbloemenverkoperbinnen
de instelling.Een jaargeledenverloorhijdoor toenemende
spasticiteit,alsgevolgvanhetouderworden,eengrootdeel
vandearmenhandfunctie.Daarmeeiseenaantalessentiële
onderdelenvanzijnzelfstandigheidverlorengegaan.

Vraagverheldering en analyse
De ergotherapeut speelt een fundamentele rol bij het

in kaart brengen van de dagelijkse activiteiten die door de
achteruitgang nu moeizaam of zelfs niet meer gaan. Door
gesprekken, het afnemen van de Canadian Occupational  
Performance Measure(COPM)enobservatiesinzijnwoning,
ophetwerkendedagbesteding,werdduidelijkdatRichard
meer afhankelijk was geworden van hulp. Hij kon zich niet
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meer (goed) zelfstandig verplaatsen en zijn dagelijkse acti
viteiten in en rond het appartement uitvoeren, tot zijn gro
te frustratieenverdriet.Bijhetanalyserenvanzijnarmen
handfunctie bleek datmet name de toegenomen extensie
beperking in de dominante arm problemen gaf. Daarmee
bediendeRichardvoorheenzijnrolstoel,spraakcomputeren
omgevingsbediening.Naoverlegmetdespecialistouderen
geneeskundeenfysiotherapeutbleekhetnietmeermogelijk
omverbeteringvandearmenhandfunctieterealiserendoor
trainingofmedicatie.

Plan van aanpak
SamenmetRichardbekeekdeergotherapeutwelkealter

natievemogelijkhedenerzijnvoorhetzelfstandigverplaatsen
inzijnelektrischerolstoel.Datonderzoekenvereisteeengrote
zorgvuldigheid. Er zijn eerst verschillende aanpassingenaan
dehuidigehandbesturinguitgeprobeerd,zoalsverschillende
positiesvandestuurkastopderolstoel,verschillendebedie
ningspookjes en met een wisselende mate van weerstand.
Uiteindelijk bleken deze opties nietmeer geschikt en is ge
kozen voor kinbesturing. Een vereistewas dat deze vast op
derolstoelgemonteerdzouworden,vanwegedeathetoseen
spasticiteitvanRichard.

Training
Watvolgdewashetaanpassenenbepalenvandepositie

vandekinbesturing,eenintensiefennauwkeurigprocesvoor
eenzooptimaalenveiligmogelijkebedieningdoorRichard.
Hetrolstoelrijdenisgedurendeachtwekenintensiefgetraind,
metdemethode‘foutloosleren’omdebenodigdeveiligheid
tewaarborgen.

Resultaat
Richardwasweerinstaatomzichzelfstandigbinnenen

buitenshuisteverplaatsen,zijnwerkalsbloemenverkoperop
tepakkenenzelfstandigtewinkelen.Ookmaaktederolstoel
met kinbesturing het bedienen van licht, zonwering, tele
visieengordijnenweermogelijkdoor infraroodomgevings
bediening. Richard komt na de afronding van het ergo
therapeutische traject nog regelmatig demonstreren hoe
goed het rijden gaat en hoe blij hij nog altijd is met zijn 
“nieuwe”rolstoel.

Sophia
Sophia werd vier jaar geleden door een herseninfarct

(CVA) en onderbeenamputatie blijvend afhankelijk van een
(elektrische)rolstoel.Daarnaastheeftzijcognitievestoornis

sen,waarondergeheugenproblemeneneenneglect. Zij ge
bruikt aanpassingen zoals eenautomatischedeurbediening,
eendouchestoelenbeugelsbijhet toiletdiedoordeergo
therapeutzijnaangevraagd.Sophiakandaardoorzelfstandig
wonen,met24uurszorgopafroep.Zijheeftzichzelfeenaan
talnieuwedoelengesteld,zoalshetzelfstandigbezoekenvan
het restaurantwaar zijbedrijfsleidster is geweest,hetdoen
vanboodschappenenzelfstandigetenkoken.

Vraagverheldering en analyse
Omhaarcognitieffunctionereninkaarttebrengenheeft

ergotherapeutische diagnostiek plaatsgevonden. Op basis
daarvanwerdeenpassendestrategiegekozenvoorhetaanle
renvandenieuwevaardigheden.

Plan van aanpak / Training
Training vond plaats om zowel binnen als buitens

huis zelfstandig te kunnen verplaatsen in de elektrische
rolstoel. In korte tijd kon Sophia de leerstrategie toepas
sen en technisch veilig rijden. Achtereenvolgens werden
de verkeersveiligheid, het plannen en navigeren van de
reis en gebruik van het openbaar vervoer getraind. Haar
eerste doel – het zelfstandig bezoeken van het restaurant
waar zij werkte – werd behaald. Het boodschappen doen
metdeelektrischerolstoelwerddaarnageoefend.Hetwas
de basis voor een aantal kooktrainingen met als doel vei
lig en zelfstandig koken vanuit haar rolstoel. Aanpassingen
in de keukenwerden geadviseerd en zelf kokenwerd voor
Sophia mogelijk met een kookboek met pictogrammen. 
 
Resultaat

Sophia’s doelen zijn behaald. Zij kan zich zelfstandig
binnenenbuitenshuisverplaatsen,boodschappendoenen
metveelpleziereenaantalmaaltijdenzelfstandigkoken.

Mehmed
Mehmed heeftmultiple sclerose (MS). Zelfstandig thuis

wonenwasnietmeerverantwoordnadathij  fysiekencog
nitief flink achteruitwas gegaan.Hijwoont nu intramuraal.
Inmiddelsishijzodanigbeperktdathijalleennogzijnhoofd
functioneelkaninzetten,metgroteafhankelijkheidvanhulp
totgevolg.Ookisersprakevanernstigedecubitus,terhoogte
vandetubersendestuitenmetcontinuepijnklachten.

Hetverminderenvandecubitusheeftindeergotherapie
behandeling de eerste prioriteit, waarbij een optimale lig
houding het doel is. Het zelfstandig kunnen verplaatsen
na een lange periode van immobiliteit is een grote wens
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van Mehmed, net als een grotere zelfredzaamheid in zijn  
appartement.

Vraagverheldering en analyse
Er is sprake van een gecompliceerde lighoudingwaarbij

rekeninggehoudenmoetwordenmetverschillendefactoren, 
zoals de plaats van de decubituswonden, de voorkeurs
houding(en)vanMehmed,depijnklachten,deslaapkwaliteit
en(preventievan)contracturen.

Plan van aanpak
Meerdere passingen en evaluaties vonden plaats om

samenmetMehmedendeanderezorgverlenerstekomentot
eengoedeoplossingvoorhetdecubitusprobleem.Eendyna
mischeligortheseincombinatiemetwisselliggingbleekvoor
Mehmeddemeestadequateoplossingtezijn.Voorhetzorg
teamheeftdeergotherapeuteenscholinggegevenoverhet
gebruikvandeligorthese.Meteengezamenlijkeeneenduidi
geaanpakwerdhetbeoogdedoelbehaaldenisdedecubitus
bijnaverdwenen.

Voorzieningen en training
Om zijn mobiliteit te kunnen vergroten is samen met 

Mehmed gekozen voor een elektrische rolstoel. Onderdeel 
van het ergotherapeutisch pakket van eisen zijn een kin
besturing met een kantelverstelling en elektrische been
steunverstellingmetbedieningdoormiddelvanschakelaars

op de hoofdsteun. Na training blijkt Mehmed de kin en
hoofdsteunbesturingtebeheersen.Deaanpassingenworden
aangevraagdenopderolstoelgeplaatst.

Totslotwordendemogelijkhedenvooromgevingsbedie
ningbeoordeeld.Voorditcomplexemaatwerkprocesbetrekt
de ergotherapeut een adviseur om samen met Mehmed te 
beoordelen welke mogelijkheden er zijn voor omgevings
besturingdiepassenbijzijnmogelijkheden.Erbestaanhier
voor verschillende bedieningsmogelijkheden, zoals touch
screen, bedieningmet eenbuddybuttonof oogbesturingof
bijvoorbeeld een combinatie van omgevingsbediening en
een spraakcomputer met pictogrammen. Voor Mehmed is
oogbesturingdie reageertopbewegingvanzijnpupillende
adequateoplossing.Deomgevingsbedieningwordtgeplaatst
op een verrijdbaar statief waardoor deze neergezet kan
wordenbij zijnbedenbij zijnelektrische rolstoel.Hierdoor
kanMehmedzelfalarmerenendetelevisie, lichtenendeur
vanzijnappartementbedienen.

Resultaat
NajarenvanafhankelijkheidgeeftMehmedaan:“Ikkan

eindelijkweerbewegen.Hetisdatikstoerben,maarikkan
weljankenvangeluk.Ikbenzodankbaar’’. 

Het aanvraagproces van een (elektrische) rolstoel op maat
Decliëntvoorbeelden laten ziendathet aanvraagproces

vaneenrolstoelbinnenonzesectorveelomvattendengecom
pliceerdkanzijn.Voordeergotherapeutisditeenlangdurig
enintensieftrajectdatsamenmetdecliëntdoorlopenwordt.
Afbeelding2 illustreertdecomplexiteitvaneenrolstoelaan
vraagmetdeveleinstanties,personenenfunctiesdiebijeen
dergelijkprocesbetrokkenzijn.Ditlichtenwetoe:
1) Hetprocesvanaanvraagtotleveringbegintmethetop

stellenvaneenpakketvaneisendoordeergotherapeut
samenmetdecliëntenzijnnaaste(n).

2) Naastde rolstoel zelfmet specifieke zitondersteunings
behoeften,verstelbaarheidenbedieningwordtookgeke
kennaardewensenenmogelijkhedenvandecliëntom
metbehulpvanpassendeaanpassingenopofbijderol
stoelpraktischedagelijksehandelingenmogelijktemaken
indeeigenomgeving.Denkaaneenrobotarm,drinkbe
kerhouder,omgevingsbedieningofeenspraakcomputer.

3) Zodraereenvoorlopigpakketvaneisenisopgesteldvin
den voor de verschillende onderdelen passingenplaats.
Decliëntendeergotherapeutkennendespecifiekefunc
tionelemogelijkheden.Adviseursvanleveranciersworden

Afbeelding 1. De elektrische rolstoel van Mehmed met de 

omgevingsbediening op verrijdbaar statief. 
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betrokkendiedetechnischekennisvandevoorzieningen
inhuishebben.Gezamenlijkwordenallespecificatiesver
taaldnaareenpassendeoplossingdieookmoetpassen
binnendehuidigewetenregelgeving.

4) Dedefinitieveaanvraagwordtingedienddoordeergothe
rapeutbijeenzorgkantoorofbijdegemeente,afhankelijk
van dewoonsituatie vande cliënt. Soms is aanvullende
informatie of onderbouwing nodig om een definitieve
goedkeuring te krijgen. Vanwege de betrokkenheid van
verschillendepartijenduurthet traject tot leveringvaak
velemaanden.Ditvergtgeduldvandecliënt,voorwiede
rolstoel essentieel is om een grotere zelfstandigheid te
verkrijgen.

5) In de tussenliggende tijd kan de cliënt achteruit gaan,
waardoor na levering soms direct nieuwe aanpassingen
noodzakelijkzijnenopnieuweenaanvraagmoetworden
ingediend.

6) Na levering van de rolstoel en voorzieningen kan de
ergotherapeutdetrainingvoorhetzelfstandigelektrisch
rolstoel rijden en gebruik van de besturingsmiddelen
starten.

Daarmee kan de cliënt zich weer zelfstandig (of onder be
geleiding)verplaatsenen ishettrajectafgerond.Hetproces
kan zichherhalenalsde situatievandecliënt veranderten

vaardighedenofmiddelennietmeer toereikend zijn omde
herwonnenzelfstandigheidtebehouden.

Tot slot
Vanuit5groteorganisaties inNederlandwaar(jong)volwas
sen cliënten intraof extramuraalwonen,dagbestedingont
vangen en/of werken, nemen ergotherapeuten deel aan de
overleggroepLG/NAHvanErgotherapieNederland. Wij vor
men daarmee het landelijke netwerk van ergotherapeuten
diewerkzaamzijnindezesector.Benjegeïnspireerddoordit
artikel,hebjezelfeencomplexvraagstukdatjeaanonswilt
voorleggenoflijkthetjeleukomeenkeeraantesluitenbijde
overleggroep?Neemdancontactopviaen@ergotherapie.nl 
of kijk op ergotherapie.nl/overleggroepergotherapiebij
lichamelijkgehandicapten  

Afbeelding 2. De vele betrokkenen bij het proces van aanvraag en levering van een (elektrische) rolstoel met de benodigde individuele 

aanpassingen met de client en de ergotherapeut in het centrum.
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