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WAT KAN U VINDEN IN DEZE BROCHURE?

Wat is ergotherapie en wat doet de ergotherapeut?
Waarvoor kan u beroep doen op een ergotherapeut?
 Zelfstandig wonen
 Werken op maat
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 Vrije tijd en sociale contacten
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 Functioneren in de thuissituatie
 Ontwikkeling stimuleren

 Zich zelfstandig verplaatsen

Wat doet het Vlaams Ergotherapeutenverbond?
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 De beroepsvereniging

 De doelstellingen van het VE
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 Het VE als organisatie:
•

De VE-mandaten en werkcellen

•

Het VE in de internationale context

 De samenwerkingsverbanden van het VE
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De opleidingen Ergotherapie in Vlaanderen
 Hogescholen: Bachelor in de Ergotherapie
 Universiteit: Master Ergotherapeutische Wetenschappen
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Wat is ergotherapie
en wat doet de ergotherapeut?

SP

Missie
Een ergotherapeut begeleidt mensen uit alle levensfasen in het terugwinnen,
verbeteren en in stand houden van hun functioneren in hun leer-, leef-,
werk- en ontspanningssituaties. De middelen van de ergotherapeut zijn alle
activiteiten en handelingen die de mensen in die situaties kunnen uitvoeren”.
Visie
De kijk op gezondheid en welzijn evolueert. Niet enkel de afwezigheid
van ziekte of beperking bepaalt gezond zijn maar evenzeer het vermogen
om zich te handhaven in zijn levenssituatie en deel te nemen aan de
gebeurtenissen daarvan.
Ergotherapeutische interventies richten zich op het betekenisvol handelen van
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EN

mensen en de factoren die daarop van invloed zijn. Met zijn tussenkomsten
streeft de ergotherapeut verandering na bij de cliënt, de omgeving of de
inhoud van het handelen en in de wisselwerking tussen deze elementen.
Het doel van de interventies is verbetering van de levenskwaliteit op het
gebied van wonen, leren, werken en persoonlijke tijdsbesteding.

IM

Voor zijn interventies baseert de ergotherapeut zich naast eigen kennis en
ervaring ook op de wensen en deskundigheid van de cliënt en op het beste
wetenschappelijke bewijs. Om zijn aanpak actueel te houden staat hij open
voor maatschappelijke veranderingen en innovatie in zijn vakgebied.

EC

De ergotherapeut werkt samen met andere disciplines. Hij onderscheidt zich
op de gezamenlijke weg naar een betere kwaliteit van leven door zijn
specifieke focus op de activiteiten en handelingen van het leven: activiteiten
en handelingen als therapeutisch middel en als therapeutisch doel.
De cliënt van de ergotherapeut kan een persoon zijn, meerdere personen of
een netwerk van personen. Naast de belangen van de cliënt zijn ook deze van
de omgeving bepalend voor zowel het doel, het verloop als de uitkomst van
een interventie.

SP

Om zijn missie waar te maken legt de ergotherapeut het accent op diagnose,
behandeling, begeleiding, advies, communicatie, innovatie, kwaliteitszorg,
wetenschap en management.
Ergotherapeuten werken in alle sectoren van de gezondheids- en welzijnssector, en dit zowel in de 2de en de 3de lijn en steeds meer in de 1ste lijn.

ERGOTHERAPIE GEEFT JE WEER TOEKOMST!
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ZELFSTANDIG WONEN

EN

2

Waarvoor kan u beroep doen op
een ergotherapeut?

Binnen zelfstandig wonen zijn er verschillende mogelijkheden:

IM

1. Adviseren met betrekking tot het aanpassen van een woonomgeving
aan de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt. De ergotherapeut
kan ondersteunen met betrekking tot bouwkundige aanpassingen.
Bijvoorbeeld: een ligbad ombouwen naar een inloopdouche, verbreden van de
deuropeningen, aanpassing van de keuken in functie van rolstoelgebruik, …

SP

EC

Hij kan ook mogelijke hulpmiddelen evalueren en/of de installatie
begeleiden.
Bijvoorbeeld: handgrepen, traplift, drempelbruggen, automatische
deuropener, …

6

2. Adviseren en coördineren van
een nieuwbouwwoning tot een
toegankelijke woning in samenspraak
met de cliënt en de architect.
Bijvoorbeeld: brede deuren, voldoende
ruimte in de kamers, drempelloze
toegang, toegankelijke stopcontacten
en lichtschakelaars, …
3. Een geschikte woonvorm zoeken
en daarbinnen begeleiden om de
zelfredzaamheid te bevorderen.
Bijvoorbeeld: begeleid wonen, beschut
wonen, zelfstandig wonen, tehuis
werkenden, tehuis niet-werkenden, …

EC

IM

Ergotherapeuten zoeken uit wat
iemand kan, waar hij goed in is
(capaciteiten) en welke knelpunten
het handelen (dus ook met betrekking
op werk) bemoeilijken. Zoeken
naar gepaste jobs (aansluiten bij
wat iemand kan) en naar gepaste
oplossingen (hulpmiddelen,
aanpassingen, werk anders doen,
anders organiseren…) zijn onderdeel
van de manier waarop ergotherapeuten
de participatie van mensen kunnen
ondersteunen.

EN

WERKEN OP MAAT

SP

Ergotherapeuten gebruiken hun deskundigheid niet alleen om mensen te
helpen bij het vinden van een job die bij hen past, ze dragen bij aan trainen
van bepaalde capaciteiten om die job dan goed te kunnen (blijven) doen.
Gebruik makend van ergonomische principes biedt ergotherapie de cliënt
de kans om hun werk te optimaliseren in het kader van handelen op het werk,
vermijden van verergering van de problematiek (preventie) en jobbehoud
in het kader van rendementsverlies.
Ergotherapeuten gebruiken kennis en deskundigheid over werk ook bij het
evalueren van de problemen die mensen kunnen hebben als gevolg van
een ongeval. Naast evaluatie van de economische gevolgen van letselschade
is ook begeleiding van de cliënt en zijn netwerk in het herstel van hun
(arbeids-)participatie een onderdeel van de opdracht van ergotherapeuten.

ERGOTHERAPIE GEEFT JE WEER TOEKOMST!
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VRIJE TIJD EN
SOCIALE CONTACTEN

IM

EN
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Vrije tijd
De ergotherapeut kan samen met de cliënt op zoek gaan naar een zinvolle
dagbesteding zoals hobby’s, sport of andere activiteiten met als doel de
persoonlijke tijdsbesteding kwaliteitsvoller te maken. Daarnaast kan de
ergotherapeut de cliënt de nodige competenties helpen verwerven om de
gekozen tijdsbesteding uit te kunnen voeren (bijvoorbeeld: eenhandig leren
breien, rolstoelbehendigheid aanleren voor rolstoelsporten, helpen
organiseren van de activiteit of de dag, …).

SP

Ergotherapeuten kunnen ook advies geven met betrekking tot het zoeken naar
een geschikte jeugdbeweging of een geschikt kamp voor de kinderen/jongeren
met een beperking.
Sociale contacten
De ergotherapeut kan de cliënt leren omgaan met anderen, sociale
vaardigheidstraining geven, de cliënt leren in communicatie te treden
met onbekenden, hulpmiddelen die de communicatie ondersteunen/
mogelijk maken (bijvoorbeeld een spraakcomputer, pictogrammen,
computeraanpassingen, …) voorzien of aanbieden en er mee leren omgaan.
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FUNCTIONEREN IN DE THUISSITUATIE

EN

Indien de cliënt problemen ondervindt bij het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten kan een ergotherapeut aan huis komen om samen naar de
optimale oplossing te zoeken. Dit kan een verandering van methode of het
gebruik van een hulpmiddel tijdens de activiteit zijn. De ergotherapeut kan de
cliënt ook begeleiden om deze hulpmiddelen te leren gebruiken of om te
helpen de veranderde methodes toe te passen.

IM

Indien de cliënt onvoldoende over de nodige capaciteiten beschikt, kan er
gezocht worden naar ondersteuning van derden. Dit kan door inschakelen van
mantelzorgers, thuishulp…
In ziekenhuizen en revalidatiecentra werkt een ergotherapeut bij ontslag toe
naar het zelfstandig functioneren in de thuis - en werksituatie.

SP

EC

Het is mogelijk om een ergotherapeut aan huis te laten komen. Heel wat
diensten (mutualiteiten, dienstencentra, OCMW’s, …) bieden deze
mogelijkheid reeds aan. Men kan ook beroep doen op zelfstandige
ergotherapeuten dit door te zoeken op www.ergotherapie.be onder “zoek een
ergotherapeut”.
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ONTWIKKELING STIMULEREN

EN

Een ergotherapeut kan samen met de
cliënt op zoek gaan naar een gepaste manier om de persoonlijke ontwikkeling
te stimuleren. Dit kan gaan om leerproblemen of leerstoornissen, maar ook
over een verstandelijke beperking en ontwikkelingsstoornissen. Een
ergotherapeut kan werken op de mentale, fysieke en/of leerontwikkeling van
zowel kinderen als volwassenen.

IM

Er wordt gezocht naar een aanpak op maat die past bij de mogelijkheden en
de beperkingen van de persoon en de omgeving. De therapie kan zowel thuis
als in een voorziening gebeuren.

ZICH ZELFSTANDIG VERPLAATSEN

EC

Bij problemen met zich zelfstandig verplaatsen kan de ergotherapeut samen
met de cliënt in kaart brengen welke verplaatsingshulpmiddelen een oplossing
op maat kunnen bieden.

SP

Dit kunnen alledaagse hulpmiddelen zijn of
een orthopedische driewielfiets, een rolstoel,
blindegeleidestok, … Ook adviseren van een
autoaanpassing kan een oplossing bieden voor
de verplaatsingsbeperkingen.
De ergotherapeut kan je ook leren hoe je dit
hulpmiddel in je dagelijks leven, in allerlei
omstandigheden, kan gebruiken.

Zelfstandige ergotherapie werkt!
In opkomst binnen de eerstelijnsgezondheidszorg!
Zoek een zelfstandige ergotherapeut via
www.ergotherapie.be/nl/zoek-ergotherapeut

ERGOTHERAPIE GEEFT JE WEER TOEKOMST!
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DE BEROEPSVERENIGING
Het VE is de enige wettelijke en officiële beroepsvereniging van de Vlaamse
ergotherapeuten en promoot de ergotherapie bij





federale en regionale overheden
organisaties in de welzijns-, gezondheids- en onderwijssector
de bevolking
de zorgverleners

EN

3

Het Vlaams Ergotherapeutenverbond (VE)

IM

DE DOELSTELLINGEN VAN HET VE

de permanente inhoudelijke en wetenschappelijke ontwikkeling van het
beroep ondersteunen



opkomen voor de beroepsbelangen van ergotherapeuten bij overheden 		
en belanghebbende organisaties

EC



ergotherapie promoten bij belanghebbende organisaties en bij de 		
bevolking, meer specifiek bij cliënten en zorgverstrekkers



belangen van individuele leden verdedigen



ergotherapeuten beroepsinhoudelijk informeren

SP
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HET VE ALS ORGANISATIE
De VE-mandaten en werkcellen

EN

Voorzitter: Pierre Seeuws
De voorzitter coördineert de werking van het VE en vertegenwoordigt de beroepsvereniging bij overleg met overheden, belanghebbende en nationale verenigingen.
voorzitter@ergotherapie.be
Boekhouder:
De boekhouder houdt de financiële verrichtingen bij en bereidt/controleert
de begroting. boekhouder@ergotherapie.be

IM

Secretaris: Marc Coulier
De secretaris coördineert de administratieve taken en de ledenwerving.
secretariaat@ergotherapie.be

EC

Ombudsdienst/web-verantwoordelijke: Marc Coulier
De ombudsdienst is het centraal contactpunt van de vereniging. Leden en
belanghebbenden kunnen er met al hun vragen terecht. Vanuit de ombudsdienst
wordt de website van het VE gecoördineerd. info@ergotherapie.be
Werkgroepen van en voor ergotherapeuten
Onderhoudt de contacten met alle werkgroepen van en voor ergotherapeuten
en stelt hun informatie ter beschikking van de leden via de website.
werkgroepen@ergotherapie.be

SP

Cel Ergotherapie in het onderwijs
Mandataris/coördinator: Tine Vermeiren
Volgt de nieuwe tendenzen binnen het regulier en buitengewoon onderwijs, met
extra aandacht voor de implementatie van het M-decreet.
ergo_en_onderwijs@ergotherapie.be
Redactieraad Jaarboek
Mandataris/coördinator: eindredacteur: Wilfried van Handenhoven
De redactie realiseert/verzorgt de publicatie van het Jaarboek Ergotherapie en
waakt over de kwaliteit van de artikels. jaarboek@ergotherapie.be

ERGOTHERAPIE GEEFT JE WEER TOEKOMST!
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Cel Vorming
Mandataris/coördinator: Loeka Vanderborcht
Volgt het aanbod van ergotherapie gerelateerde vormingen en coördineert de
organisatie van VE-vormingen. vorming@ergotherapie.be

EN

Cel EdiTh: Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg
Mandataris/coördinator : Lieke Stouthard
Volgt en ondersteunt de ergotherapie in de eerste lijn, organiseert/stimuleert
intervisie en overleg. edith@ergotherapie.be

IM

Cel OKE
Mandataris/coördinator : Aline Ollevier
OKE promoot Evidence Based Practice en onderzoek in de ruime zin en stimuleert/
sensibiliseert ergotherapeuten om evidence based te werken.
OKE@ergotherapie.be

EC

Cel Public Relations
Mandataris/coördinator: Katja De Cordt, Jasmine Van Regenmortel en Owen Swerts
Coördineert de (huis)stijl binnen de beeldvorming en de communicatie van het VE,
ontwerpt en redigeert folders, promotiemateriaal en de VE-stand.
PR@ergotherapie.be
Cel Beleid/wetgeving/ethiek
Verzamelt en deelt informatie over ergotherapie-gerelateerde wetgeving,
de ethische code en organiseert thematische ad-hoc werkgroepen.
voorzitter@ergotherapie.be

SP

Cel Internationale relaties
Mandataris/coördinator: COTEC/WFOT/ENOTHE: Marlies Suetens en Mike Jarrey
Volgt de internationale tendensen over ergotherapie en vertegenwoordigt het VE in
de internationale koepelorganisaties (zie 3.3.2.).
Cel Studentenwerking
Mandataris/coördinator: Leen Van Gestel
Organiseren het contact en overleg met de studenten ergotherapie, coördineren het
“studentenhoekje” van de VE-website.
Cel Arbeidsre-integratie
Mandataris/coördinator: Christel Witgeers
Deze cel houdt het overzicht van de initiatieven betreffende arbeidsre-integratie in
alle sectoren.
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Het VE in de Belgische en de internationale context
De ergotherapie is over de hele wereld erg goed georganiseerd. Alle landen waar
ergotherapie uitgeoefend en onderwezen wordt, is lid van de koepelorganisaties.
Dit maakt een vlotte en kwalitatieve internationale samenwerking mogelijk.
Vlaanderen en België zijn historische pioniers in deze internationale werking.

EN

Let wel: “ergotherapie” wordt in het Engels vertaald als “Occupational Therapy”.

IM

NBFE/FNBE vzw: Nationale Belgische Federatie van de Ergotherapeuten /
Fédération Nationale Belge des Ergothérapeutes.
www.ergobel.be
Dit is het nationaal consortium dat de brug vormt met onze Franstalige collega’s
van het Association des Ergothérapeutes (AE). Deze raad wordt samengesteld
door de voorzitters van de AE en VE, de mandatarissen internationalisering en
een afvaardiging van de Raad van Bestuur van VE en AE.

EC

Voorzitter: Pierre Seeuws
Vice-voorzitter: Marc-Eric Guisset
Secretaris: Claire Valentin
Werking:

SP

Door de 6de staatshervorming zijn heel wat bevoegdheden geregionaliseerd, maar
nog heel wat bevoegdheden (o.a. de financiering van de gezondheidszorg) zijn
nog steeds federale materie. Daarom is dit overleg uiters belangrijk voor de
uitvoering van het beroep.
 het vertegenwoordigen van de ergotherapie bij federale overheden, raden
en commissies.
 gemeenschappelijke beslissingen en standpunten betreffende ergotherapie
gerelateerde federale materie.
 gemeenschappelijke standpunten en vertegenwoordiging in de internationale
koepelorganisaties.
 gemeenschappelijke beroepsinhoudelijke afspraken en promotie organiseren.

ERGOTHERAPIE GEEFT JE WEER TOEKOMST!
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COTEC: Council of Occupational Therapists for the European Countries
Dit is de koepelorganisatie van de Europese beroepsverenigingen van
ergotherapeuten. Meer informatie vindt u op de website www.coteceurope.eu

EN

WFOT: World Federation of Occupational Therapists.
Dit is de koepelorganisatie van de beroepsverenigingen van ergotherapeuten op
wereldniveau. Meer informatie vindt u op de website www.coteceurope.eu
ENOTHE: European Network of Occupational Therapy in Higher Education
Deze koepelorganisatie is het overlegplatform van alle Europese opleidingen
ergotherapie. Meer informatie vindt u op de website www.coteceurope.eu

IM

DE SAMENWERKINGSVERBANDEN VAN HET VE

Hieronder volgt een niet limitatieve lijst van engagementen van het VE.
De volgorde is willekeurig.

EC

In België
- nationale Raad voor de Paramedische Beroepen NRPB/CNPP
- technische Commissie voor de Paramedische Beroepen. TCPB/CTPP
- EBMPracticeNet
- de Belgische Vereniging voor Gerontologie BVVG

SP

In Vlaanderen
- samenwerkingsplatform Eerstelijnszorg (VAZG)
- vitalink
- éénlijn.be
- federatie Vrije Beroepen/UNIZO
- expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen EVV
- verschillende SEL’s
- stuurgroep Master Ergotherapeutische Wetenschappen
- verschillende “opleidingsraden” van de Hogescholen ergotherapie
- vlaams Overleg Ergotherapie VLOE
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De opleidingen Ergotherapie in Vlaanderen
HOGESCHOLEN: BACHELOR IN DE ERGOTHERAPIE

4

EN

Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen:
Campus Spoor Noord
Noordplaats 2, 2000 Antwerpen
Opleidingscoördinator: Godelieve Winderickx
www.ap.be/gezondheid-en-welzijn/opleidingen/ergotherapie

IM

Arteveldehogeschool
Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent
Opleingscoordinatoren: Karen Van de Putte en Marc Warmoes
www.arteveldehogeschool.be/bachelor-de-ergotherapie

EC

HoGent
Campus Vesalius
Keramiekstraat 80, 9000 Gent
Opleidingscoördinator: Lieve De Vos
fmw.hogent.be/studeren/opleiding-uitbreiding/ergotherapie/

SP

Hogeschool PXL
PXL Healthcare
Guffenslaan 39, 3500 Hasselt
Opleidingscoördinator: Christine Smeets
www.pxl.be/Pub/Opleidingen/Bachelor-in-de-Ergotherapie.
html?highlight=ergotherapie
HoWest
Renaat De Rudderlaan 6, 8500 Kortrijk
Opleidingscoördinator: Eveline Van Cauwenberghe
www.howest.be/Default.aspx?target=hiepso&lan=nl&item=129

ERGOTHERAPIE GEEFT JE WEER TOEKOMST!
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Odisee
Campus Brussel Terranova
Blekerijstraat 23-29 bus 1, 1000 Brussel
Opleidingscoördinator: Greet De Knop
http://odisee.be/nl/ergotherapie

EN

Thomas More
Campus Geel
Kleinhoefstraat 4, 2440 Geel
Opleidingscoördinator: Koen Geenen
www.thomasmore.be/ergotherapie

IM

VIVES
Campussen Brugge-Oostende
Xaverianenstraat 10, 8200 Brugge
Opleidingscoördinator: Lieve Debackere
https://www.vives.be/opleidingen/gezondheidszorg/bachelor-de-ergotherapie

EC

UNIVERSITEIT: MASTER ERGOTHERAPEUTISCHE
WETENSCHAPPEN

SP

Master Of Science in de ergotherapeutische wetenschap
Universiteit Gent
Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen
De Pintelaan 185, 9000 Gent
Opleidingscoördinator: Dominique Van de Velde
Vragen: Afdeling Studieadvies
Sint-Pietersnieuwstraat 33 , 9000 Gent
Tel: 09 331 00 31
https://oasis.ugent.be/studiekiezer-web/nl/afstudeerrichting/DMERGW/praktisch
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Onze sponsors:
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Ontwikkeling stimuleren

Werken op maat

Functioneren in de thuissituatie

Word lid: www.ergotherapie.be • info@ergotherapie.be •
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Vrije tijd en sociale contacten

