
Psychopathologie en toepassing ervan 
in de praktijk van de eerstelijns 

ergotherapie 

                    Is dit herkenbaar?  
Je komt bij een cliënt thuis en denkt: “hmm, 
hier is meer aan de hand dan alleen een vraag 
naar aanleiding van een fysiek probleem.” Je 
probeert je werk zo goed mogelijk te doen, 
maar je merkt dat de interventie weinig of geen 
effect heeft.  Misschien heb je wel het 
vermoeden dat ook psychische problemen een 
rol spelen, maar je voelt je te weinig zeker van 
je zaak om dit te benoemen.  

Doelgroep van de cursus 
De cursus is bedoeld voor ergotherapeuten die 
in de eerste lijn of de ambulante GGZ werken, 
alsmede voor elke andere ergotherapeut  die 
in zijn/haar werk baat kan hebben bij het 
ontwikkelen van competenties om 
handelingsvraagstukken als gevolg van 
psychische problemen te herkennen, te 
onderkennen en tot een oplossing te brengen.   
Vereist beginniveau van de deelnemers 
- Je bent afgestudeerd als ergotherapeut en 

hebt enige kennis van psychiatrie c.q. 
psychopathologie. 

- Je hebt bij voorkeur enige werkervaring als 
ergotherapeut 

Verwachtingen ten aanzien van de 
deelnemers 
- We verwachten een actieve inzet en 
bereidheid om je eigen ervaringen in te 
brengen. 
- Je bent nieuwsgierig  hoe psychische 
problemen doorwerken in het handelen van 
(je) cliënten, in de interactie tussen de cliënt 
en jouzelf en welke invloed die interactie heeft 
op je professionele handelen.  
- Je bent in staat om een casus op basis van 
je eigen praktijkervaringen in te brengen. 
Organisatie 
R.M. Zinkstok, voorzitter ETP-Net 
D. van Sermond, penningmeester ETP-Net 
Postadres Stichting ETP-Net: 
Raphaëplein 35 bv 
1077 PX Amsterdam 
E: info@etpnet.net 
I: www.etpnet.net                                     

Doelstelling van de cursus 
De cursus is er op gericht om bij jou als 
ergotherapeut een bewustwordingsproces op 
gang te brengen over je eigen rol in het 
contact met de cliënt en de wijze waarop 
mogelijke psychische problemen  van een 
cliënt je manier van omgaan met die cliënt kan 
beïnvloeden. Daarnaast is de cursus erop 
gericht om je bekend en vertrouwd te maken 
welke handelingsproblemen als gevolg van 
psychische klachten  kunnen spelen. Hoe 
herken je nu de psychopathologie die de cliënt 
parten speelt? Op welke wijze kun je 
effectiever zijn in je ergotherapeutische 
interventies. Aan de hand van de kennis van 
de psychopathologie zoals ook beschreven in  
DSM-IV/V (handboek psychische diagnostiek), 
ga je pragmatisch aan de slag met je eigen 
ervaringen als ergotherapeut  Belangrijk 
uitgangspunt is steeds hoe te zorgen dat de 
cliënt de regie heeft, krijgt dan wel houdt. 

Resultaat van de cursus 
Na afloop van de cursus  

- beschik je over toepasbare basiskennis 
van psychopathologie, gericht op 
volwassenen en ouderen, 

- ben je in staat om handelingsbehoeften 
als gevolg van psychische problemen 
(al dan niet in combinatie met fysieke 
problemen) te herkennen,  

- kan je onderkennen op welke manier 
cliënten met psychische problemen en 
de mensen in hun directe omgeving 
graag begeleid en benaderd willen 
worden 

- kan je je eigen grenzen in de 
behandeling/begeleiding van cliënten 
met handelingsproblemen als gevolg 
van psychische problemen herkennen 
en benoemen en aangeven wanneer 
een terugverwijzing of doorverwijzing 
noodzakelijk is, 

- beschik je over voldoende 
vaardigheden om de 
psychopathologische terminologie te 
gebruiken in de mondelinge en 
schriftelijke communicatie met de 
verwijzer en andere betrokken 
collega's uit je netwerk 

- kan je tijdens de ergotherapeutische 
interventie vormgeven aan een 
ondersteunende attitude bij cliënten die 
(ook) kampen met psychische 
problemen. 
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Docenten 
• Noud van Poppel, psychiater, eigenaar 
psychiatriepraktijk Boerderij Landzicht 
Vreeland 

• Marion Ammeraal, ergotherapeut  bij Actenz 
GGZ inGeest en bij de eerstelijns praktijk B-
well voor Ergotherapie en Arboadvies. 

• Monique van Poppel, vrijgevestigd 
ergotherapeut en groentekweker,  Het 
Groene Kader. 

Inhoud van de cursus 
In toenemende mate krijgt de eerstelijns 
werkende ergotherapeut te maken met 
mensen bij wie er meer speelt dan alleen een 
handelingsvraag vanuit somatische 
aandoeningen. Hierbij kan er sprake zijn van 
complexe problematiek, een combinatie van 
aandoeningen en stoornissen, somatiek in 
samenhang met sociale problemen dan wel 
psychische problemen. Dat wil zeggen dat er 
bij de cliënt ook sprake is van bijvoorbeeld een 
depressie, onverwerkte rouw, angst, een 
persoonlijkheidsstoornis, verslavings-
problematiek of een ander psychische 
aandoening. Je merkt  dat de  behandeling 
veel meer energie vergt dan je gewend bent. 
Er gaan allerlei vragen door je hoofd spelen 
zoals: ligt dit aan mij of is het gewoon echt een 
heel lastige cliënt; speelt misschien (ook) 
psychopathologie mee waardoor  het contact 
zo moeizaam verloopt; hoe kan ik het beste 
omgaan met deze cliënt; hoe geef ik vorm aan 
mijn interventie; waar ga ik me eigenlijk op 
richten in de interventie? 
In de cursus zullen de docenten helder maken 
dat de ergotherapeut niet de stoornis of de 
aandoening zelf (de psychopathologie) 
behandelt, maar dat de ergotherapeut zich 
bezighoudt met de handelingsproblemen die 
voortkomen uit de psychische problematiek 
van de cliënt en die de cliënt belemmeren in 
zijn alledaagse functioneren: geen energie om 
het huis schoon te houden, geen energie om 
boodschappen te doen en te koken, vaak ruzie 
met partner of collega’s, geen zin in sport, 
seks of sociale activiteiten, eigen administratie 
niet op orde kunnen krijgen, afspraken niet 
kunnen nakomen, gebruiks-apparatuur in huis 
verwaarlozen, etc. etc.  
Deze cursus is erop gericht om jou als 
ergotherapeut bekend en vertrouwd te maken 
met cliënten met handelingsproblemen als 
gevolg van psychische problemen. Hoe herken 
je de psychopathologie die de cliënt parten 
speelt? Aan de hand van kennis van de 
psychopathologie zoals ook beschreven in  
DSM-IV/V (handboek psychische diagnostiek), 
ga je pragmatisch aan de slag met je 
ervaringen als ergotherapeut. Je kunt alle 
vragen stellen, die je graag aan een psychiater 

had willen stellen als hij/zij deel uitgemaakt 
had van je samenwerkingsnetwerk.De 
docenten streven ernaar bij de deelnemers 
een bewustwordingsproces op gang te 
brengen over de wijze waarop de 
psychopathologie van een cliënt je manier van 
omgaan met de cliënt kan beïnvloeden 
alsmede over de wijze waarop je effectiever 
kunt zijn in je ergotherapeutische interventie. 
Daartoe zal worden stilgestaan bij hoe jij je als 
ergotherapeut kunt verhouden tot de 
psychopathologische problematiek van je 
cliënt en bij hoe jij daarin je eigen maat kan 
vinden.  
Huiswerk 
Je bestudeert de van tevoren opgegeven 
literatuur. Je wordt gestimuleerd om te 
oefenen in je eigen praktijk. Je brengt een 
eigen uitgeschreven casus in. Je oefent (aan 
de hand van een casus waarin in ieder geval 
ook handelingsproblemen als gevolg van 
psychopathologie naar voren komen) met het 
schrijven van een DTE-verslag of rapportage 
voor de huisarts. In die rapportage heb je 
duidelijk aangegeven op welke manier je vorm 
hebt gegeven aan de ergotherapeutische 
interventie en welk effect je daarvan kan 
verwachten (of, als je in de praktijk hebt 
kunnen oefenen, wat het effect ervan op het 
handelen van de cliënt is). 
Kosten en baten 
€ 495,-  voor twee dagen. Inbegrepen is lunch 
met soep. Deelnemers ontvangen nadien een 
bewijs van deelname. Aantal studie belastings-
uren is 26 uur. (20 uur les en 6 uur 
voorbereiding en huiswerk).  De aanmelding 
kan gedaan worden per email bij R.M. 
Zinkstok, voorzitter van  ETP-Net op 
info@etpnet.net. Accreditatie door ADAP is 
aangevraagd.  
Aanmelding 
Minimaal aantal deelnemers is 13. De 
aanmelding kan gedaan worden door gebruik 
te maken van het emailadres van Stichting 
ETP-Net: info@etpnet.net.  Zie voor de 
gegevens van de organiserende instelling de 
vermelding hieronder. Na aanmelding zal een 
bevestiging en een factuur toegezonden 
worden. Afmelden kan tot 4 weken voor 
aanvang van de cursus. Daarvoor wordt   € 
30,- administratiekosten in rekening gebracht. 
Na 4 weken voor aanvang is restitutie van het 
cursusgeld niet meer mogelijk. U kunt een 
vervanger laten komen als u zelf niet aanwezig 
kan zijn. Hier zal € 30,- administratiekosten 
voor in rekening worden gebracht.  
De cursus wordt geannuleerd als er minder 
dan 13 aanmeldingen zijn. Er zal dan restitutie 
van het cursusgeld plaatsvinden. 
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Vakinhoudelijke aspecten  
Theoretische uitgangspunten 
Als ergotherapeutisch model wordt het Person, 
Environment Occupation (PEO-) model 
gebruikt. Vanuit de invalshoek van de 
psychiatrie worden de Diagnostische Criteria 
van de DSM-IV/V als leidraad gebruikt.  

Ontwikkelingen in de gezondheidszorg 
In 2015 is de organisatie van de GGZ 
ingrijpend veranderd. Het bestaat dan uit  de 
Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.  We 
gaan zien dat er steeds meer mensen met 
lichte tot matige psychische en/of 
psychiatrische problematiek thuis wonen en 
blijven. Men zal ze vaker tegen gaan komen in 
de dagelijkse praktijk ook in de eerste lijn. De 
huisarts speelt daar een centrale rol in. Het zal 
van groter belang worden om ook vanuit 
diagnostische termen ( DSM)  met de huisarts 
te kunnen communiceren.  
Daarnaast zijn er ontwikkelingen op het gebied 
van WMO en de Participatiewet welke van 
invloed zijn op de populatie cliënten, die men 
tegenkomt als ergotherapeut. 

Ontwikkelingen in het vakgebied 
ergotherapie 
Steeds meer ergotherapeuten werken in de 
eerste lijn. Daar krijgen ze, in het licht van het 
anders organiseren  van de GGZ, in 
toenemende mate te maken met cliënten met  
complexe problematiek.  Niet alleen fysieke 
diagnose , maar ook in combinatie met 
psychische diagnose die beiden het handelen 
beïnvloeden. 

Aansluiting bij beroepsstandaarden 
De cursus richt zich op het ontwikkelen van de 
volgende beroepscompetenties ergotherapie. 
Cliëntgericht: 

− screenen: Beoordelen of er 
handelingsproblemen zijn op basis van 
psychopathologie en signaleren van 
rode vlaggen. Concluderen of je als 
ergotherapeut de juiste deskundigheid 
hebt om de handelingsproblemen te 
verminderen. 

− inventariseren en analyseren: 
Beoordelen welke invloed 
psychopathologie heeft op het 
handelen van de cliënt. Instaat zijn om 
te communiceren over de 
handelingsproblemen op basis 
psychopathologie met de cliënt.  

− behandelen en begeleiden: Bij het 
opstellen van het plan van aanpak de 
invloed van de psychopathologie 
meenemen en bespreken met de cliënt. 
Kunnen rapporteren aan de verwijzer of 
andere betrokkenen hierover. 

− ondersteunen en versterken: Bewust 
worden welke invloed de 
psychopathologie heeft op de wensen 
en behoeften van de cliënt met 
betrekking tot participatie. In kaart 
brengen van relevante stakeholders en 
mogelijke samenwerkingspartners. 

Organisatiegericht: 
− samenwerken: Bewust worden van de 

eigen rol en verantwoordelijkheden en 
de andere professionals waarmee hij/
zij samenwerkt bij cliënten met 
handelingsproblemen a.g.v. 
psychopathologie. Bijdragen aan een 
effectieve dienstverlening aan de cliënt 
door adequaat doorverwijzen.  

− zorg dragen voor kwaliteit: Signaleren 
van mogelijke verbeteringen in de 
kwaliteit van uw dienstverlening als 
ergotherapeut bij cliënten met 
handelingsproblemen als gevolg van 
psychopathologie.Plannen, uitvoeren 
en borgen van verbeteracties n.a.v. de 
cursus in uw eigen praktijk.  

Beroepsgericht: 
− leren en ontwikkelen: Reflecteren op 

het eigen handelen en deskundigheid.


