Ergotherapie voor mensen met Q-koortsvermoeidheidssyndroom

Korte samenvatting van de uitkomst:
Binnen het project “Ergotherapie bij mensen met QVS” is een kwalitatief onderzoek uitgevoerd bij mensen met QVS en bij ergothe-
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nen hebben voor mensen met QVS om meer regie te krijgen over
de keuzes t.a.v. het plannen en uitvoeren van dagelijkse activitei-
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zijn vier deelnemers patiënten met QVS welke een ergotherapeu-
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tijdens de begeleiding, waarbij ergotherapeuten direct en eerlijk
zijn, een luisterend oor bieden, positieve aspecten benoemen en
de patiënt zelf keuzes laten maken. Ergotherapie heeft de patiënten geholpen om meer mogelijkheden te ervaren en bij het beter
uitvoeren van dagelijkse activiteiten. Vanuit zowel het patiënten
perspectief als het therapeutenperspectief is gebleken dat de ergotherapeutische begeleiding bij mensen met QVS van meerwaarde
is om te ervaren hoe ze activiteiten kunnen blijven uitvoeren die
belangrijk voor hen zijn.
Op basis van de inzichten uit bovenstaand onderzoek is tijdens een
tweede project een Ergotherapierichtlijn QVS ontwikkeld. Deze
“Ergotherapierichtlijn bij Q-koortsvermoeidheidssyndroom (QVS)”
met als ondertitel “coaching bij activiteiten van het dagelijks leven” is gebaseerd op een literatuurstudie, bestaande Ergotherapierichtlijnen en deskundigen op gebied van ergotherapie en/of
Q-koorts vermoeidheidssyndroom. De richtlijn is op 9 januari 2018
aangeboden aan Q-Support en Ergotherapie Nederland en is online
beschikbaar via beide organisaties.

