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Ergotherapie bij mensen met QVS 
Coaching bij activiteiten van het dagelijks leven 

 • Achtergrond 

• Kwalitatief onderzoek naar ervaringen met ergotherapie bij 

mensen met QVS  

• Ergotherapierichtlijn QVS 

• Hoe verder?  

  



Achtergrond 
 • Vraag van dochter / ergotherapeut 

• Wens voor laatste jaar subsidie Q-support 

• Via Ergotherapie Nederland 

• Vraag bij Radboudumc en HAN 

  



Wat te doen in 1 jaar? 

1. Kwalitatief onderzoek naar ervaringen met ergotherapie 

bij mensen met QVS  

2. Ergotherapierichtlijn QVS 

3. Twee artikelen over ergotherapie bij QVS 

  



Achtergrond: wat is ergotherapie? 
 

Gebaseerd op PEO model (Law et al., 1996) 

Dagelijks handelen wordt 
bepaald door de interactie 
tussen de persoon, 
dagelijkse activiteiten en  
de omgeving. 

Dagelijks handelen is gerelateerd 
aan gezondheid, welzijn en kwaliteit 
van leven en is het kerndomein van 
de ergotherapie. 



Achtergrond: wat is ergotherapie? 
 
Doel van ergotherapie:  
Vergroten participatie in het dagelijks 
handelen door  versterken van eigen 
regie en aanpassingsmogelijkheden. 
 

Middel van ergotherapie: 
Veranderen door handelen: 
Uitproberen, ervaren, betekenis geven, 
onderhandelen en besluiten om al dan 
niet veranderen door te doen. 
 
 

 
  



1. Kwalitatief onderzoek 

Vraagstellingen:  
1. Hoe zijn de ervaringen van mensen met QVS met 
    ergotherapie? 
 
2. Hoe zijn de ervaringen van ergotherapeuten met de 
    begeleiding van mensen met QVS? 
 
8 interviews: 4 mensen met QVS en 4 ergotherapeuten 

 

  



Ervaringen mensen met QVS 



2. Ergotherapierichtlijn QVS 
Centrale vragen: 

• Welke meetinstrumenten zijn geschikt (betrouwbaar, valide, 

responsief en toepasbaar) voor het vaststellen, analyseren en 

evalueren van handelingsvragen? 

 

• Welke aspecten zijn belangrijk bij het opstellen van doelen en 

plan van aanpak?  

 

• Welke ergotherapie interventies zijn er? 



2. Ergotherapierichtlijn QVS 

Inhoud algemeen: 

• Hoofdstuk 1: Achtergrond en verantwoording 

• Hoofdstuk 2: Inventariseren, analyseren en evalueren  

• Hoofdstuk 3: Doelbepaling en plan van aanpak 

• Hoofdstuk 4: Behandelmethoden en interventies  



Hoofdstuk 1: Achtergrond en verantwoording  

1. Doelen van de richtlijn 

2. Q-koorts en QVS en de gevolgen voor dagelijks leven 

3. Ergotherapie en multidisciplinaire samenwerking 

4. Werkwijze  



Hoofdstuk 2: Inventariseren, analyseren en 

evalueren 

1. Zelfmanagement 

2. Participatie en betekenisvol handelen 

3. Werk 

4. Balans in activiteiten 

5. Motorische en cognitieve processen tijdens het 

handelen 

6. Belasting en belastbaarheid naasten 



Hoofdstuk 3: Doelbepaling en plan van 

aanpak 

Aanbevelingen 

• Doelen samen met cliënten en hun 

naasten opstellen; 

• Doelen laten aansluiten bij 

zelfmanagement vaardigheden; 

• Doelen gericht op betekenisvol 

handelen, positief geformuleerd, 

haalbaar en in woorden van de cliënt 



Hoofdstuk 3: Doelbepaling en plan van aanpak 

Aanbevelingen 
• achterhalen in welke fase van gedragsverandering iemand zich 
bevindt en hier de begeleiding op aanpassen. 
 
• motiverende gesprekvoering gebruiken bij de doelbepaling, plan 
van aanpak en coaching. 
  
• samen met de cliënt en naasten  een actieplan en coping plan op 
te stellen. 
 

 
 



Hoofdstuk 4: Behandelmethodes en interventies 

1. Algemene behandelmethoden/benaderingswijzen 

2. Zelfmanagement interventies 

3. Ergotherapie gericht op omgaan met vermoeidheid 

4. Interventies gericht op arbeid 

5. Interventies gericht op ondersteuning naasten 



Ervaringen Ergotherapie bij mensen met QVS 



Afronding 

• Richtlijn beschikbaar via  

Q-Support, Ergotherapie Nederland, Lectoraat Neurorevalidatie 

en Radboudumc, Afdeling Revalidatie Radboudumc 

 

• Twee artikelen voor ergotherapeuten  en huisartsen 

 

• Presentatie op 15 maart op slotconferentie 

 

 



Vervolg vragen 
• studiedag over de Ergotherapie richtlijn in samenwerking met 
Ergotherapie Nederland  
 
• Samenwerking /integratie ergotherapie en fysiotherapie 
 
• Hypothese: combinatie van ET en FT (gezamenlijk / 
geïntegreerd) leidt tot groter effect op functioneren / participeren 
 


