
Een ‘Bijsonder’ therapeutisch project:  
de meerwaarde van de ergotherapeut in de vermaatschappelijking van de zorg   
 
Januari 2020 is Katrijn De Backer gestart als ergotherapeut in Bijs vzw. De eerste maand stond in het 

teken van kennismaking  met alle betrokken partijen en observatie van de huidige werking. Na deze 

periode zijn we met de eerste actiepunten van start gegaan. Aan de hand van bijgevoegde foto’s 

tonen we enkele van de reeds ondernomen stappen en lopende doelstellingen.  

 

1. Advies over het gebruik van de reeds aanwezige hulpmiddelen.  

 

Na observatie formuleerde ik adviezen en over het correct en veilig gebruik van hulpmiddelen. Via 

coaching ondersteun ik collega’s in het verfijnen van vaardigheden met deze hulpmiddelen: 

tildoeken, positionering in bed, transfers in en uit een statafel,…      

Foto 1:  

o Situatie: Avondverzorging van Chandler 

o Fotograaf: Bijs Vzw 

o Gefotografeerde: Chandler Marin, Sofie Smet 

 

 

2.  Dagbesteding  

2.1 Vrije tijd met begeleiding.  

2.1.1 Verfijnen van het bestaande activiteiten aanbod.  

Ik breng gradaties en variaties aan in bestaande activiteiten:  



o Hoe kan een kookactiviteit ook een belevingsactiviteit zijn?  

o Hoe de parachute ruimer inzetten dan voor bewegingsdoelstellingen?  

o … 

Door de activiteiten samen te geven, coach ik collega’s in een meer belevingsgerichte 

benadering van activiteiten.  

 

Foto 2: 

o Situatie: Katrijn toont enkele belevingsgerichte activiteiten  met de parachute.  

o Fotograaf: Bijs vzw 

o Gefotografeerde: Katrijn De Backer, Jasper Van De Wiele, Tijl Van De Wiele. 

  

2.1.2 Uitbreiden van het huidige activiteiten aanbod.  

• Welke technieken en activiteiten kunnen we nog inzetten?  

o Ik probeer activiteiten individueel uit  

o Via coaching stimuleren we collega’s van om ze ook uit te proberen.  

• Registeren van de succes ervaringen in activiteitenfiches.  

 

Foto 3  

o Situatie:  tijdens een middag sport en spel met de hoepels bieden we een 

belevingsgericht deel aan door de hoepels te laten spinnen en rollen  (zie foto) en 

later een actief deel door de hoepels over kegels te gooien. 

o  Fotograaf: Bijs vzw 



o Gefotografeerde: Tineke Beerens, Jasper Van De wiele en Dries Bohé en Stef Van De 

Putte.  

 

 

 

2.2 Zelfstandige vrije tijd  

2.3 Huishoudelijke taken. 

• Hoe kunnen kinderen meer betrokken worden bij huishoudelijke taken?  

• Welke kinderen kunnen betrokken worden bij huishoudelijke taken?  

o Wat zijn hun fysieke mogelijkheden?  

o Wat is de draagkracht van de kinderen? Hoe behouden we het evenwicht tussen 

kunnen en aankunnen?  

 

Foto 4 

o Situatie:  Stef helpt het speelgoed afwassen en ontsmetten.  

o Fotograaf: Bijs vzw 

o Gefotografeerde: Stef Van De Putte, Brigitte Van Gasse  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


