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Belang wonen in eigen omgeving
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Gevoel van identiteit

Financiële factor
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ADL

 Functionele status of capaciteit meestal vastgesteld 
door meten van BADL of IADL

 BADL: basale activiteiten van dagelijks leven
 IADL: Instrumentele activiteiten van dagelijks leven
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 IADL: Instrumentele activiteiten van dagelijks leven



ADL

 Bij milde functionele beperkingen:
BADL en IADL schalen => lage sensitiviteit

Reden: 
BADL en IADL includeren geen complex dagelijkse activiteiten.



ADL

 Bij milde functionele beperkingen: 
Advanced activities of daily living (AADL) bepalen
 Werken
 Organiseren activiteiten

Vrije tijdsbesteding
 Reizen

 Gebruik van technologie, digitale media
 …
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Effect size BADL: 0.63

Effect size IADL: 0.62

Effect size QoL: 0.83
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Wat ergotherapie kan bieden

“Ondersteunen en verbeteren van gezondheid en sociale 
participatie gebruik makend van betekenisvol handelen”

“Zichzelf overbodig maken”



Ergotherapeutische methodiek

 Interventieplan opstellen: 
 Hulpvraag
 Analyse handelingssituatie en context
 Gezamenlijke doelen opstellen en prioriteiten bepalen

 Interventie implementeren
 Adviesverlening (methodeverandering, hulpmiddelen, 

(woning)aanpassingen)
 Coaching 
 Training
 Oudere persoon, mantelzorger, professional

 Continu interventie beoordelen



Hulpvraag 

 Anamnestisch gesprek, al dan niet gestandaardiseerd
 Vb COPM:

 Probleem definiëring
 Scoring belangrijkheid
 Scoring uitvoering
 Scoring tevredenheid met uitvoering
 VAS 10-puntsschaal
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BADL

 Bepalen functioneren binnen BADL:
 Vb Barthel-Index
 InterRAI home Care België





IADL

 Bepalen functioneren binnen IADL:
 Vb Lawton IADL-schaal
 InterRAI Home care België





AADL

 Bepalen functioneren binnen AADL



Analyseren verstoorde functies 
binnen ADL

 Analyseren van functies die verstoord zijn bij het uitvoeren van ADL:
 Assessment of Motor en Proces Skills (AMPS)

 Gaat de functies na die nodig zijn om een dagelijkse activiteit uit te 
voeren

 Activiteiten met diverse moeilijkheidsgraden

 Hulpvrager kiest activiteit uit een aanbod

 Motorische vaardigheden en procesmatige vaardigheden worden 
geanalyseerd   



Context

 Fysieke context 
 Een valvrij huis, doe de test
 VOTO

 Sociale context
 Parter
 Mantelzorger 







 Sociale context
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Gezamenlijk doelen opstellen

 Hoe cliëntgericht doelen opsellen?
Principes van Canadian Occupational Performance Measure
(COPM)

 Dagelijkse betekenisvolle activiteiten
 Belangrijkheid
 Uitvoering
 Tevredenheid 
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Ergotherapeutische methodiek

Empowerment 
Gezondheidsgeletterdheid
Gedeelde besluitvorming
Collaboratie 
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Gezondheidsgeletterdheid



Ergotherapeutische methodiek

Rekening houdend met:
 Gezondheid en welzijn van de client
 Doelen, waarden, overtuigingen, handelingsnoden
 Handelingsvaardigheden en gewoonten client
 De activiteit
 Mogelijkheden en middelen binnen de omgeving
 Invloed van de omgeving
 Use of self 
 Beste wetenschappelijke bewijsmateriaal



Huisarts 
Kinesitherapeut

Verpleegkundige 

Ergotherapeut

Mantelzorger



 Doorverwijzing?
 Eerste aanspreekpunt: Eerstelijnszones

 Positionering ergotherapie
 Zelfstandig (al dan niet ondersteund via nomenclatuur)
Via lokale dienstencentra
Via maatschappelijk werk mutualiteiten
 Projectfinanciering
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Conclusie 
 Ergotherapie vaak ingeschakeld bij gevorderde problemen 

met IADL of problemen met BADL => Monodisciplinaire 
ergotherapie weinig zinvol

Zelden ingeschakeld bij beperkingen op vlak van AADL

 Oudere persoon: complexe problematiek => multiple 
behoeften: multicoponent behandeling

 Ergotherapie: complementair aan kinesitherapie en andere 
zorg beroepen zoals verpleegkundige en psycholoog
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