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Studiekeuzecheck HAN Ergotherapie  

DEEL B: filmpje maken 

 
 

Het eigen maken van ergotherapeutische vaardigheden is een belangrijk onderdeel van de opleiding. 

Eén van de vaardigheden is het kennismakingsgesprek. Deze gesprekken vinden nagenoeg bij elke 

cliënt plaats. Als ergotherapeut probeer je vast te stellen wat de cliënt wil bespreken. De toon voor 

de behandeling wordt als het ware gezet. Deze toonzetting heeft veel invloed op de verstandhouding 

tussen cliënt en ergotherapeut.  

 

STAP 1: 

Voor deze opdracht ga je een kennismakingsgesprek voeren. Je vraagt iemand in je omgeving een 

van de casuïstiek van pagina 2 te kiezen en zich in te leven in deze rol en het ziektebeeld. 

Het voorbereiden op deze cliëntrol kun je ook samen doen, daar leer jij ook weer van! 

 

STAP 2:  

In de oefenlijst op pagina 3 vind je de aspecten die aan bod moeten komen in het 

kennismakingsgesprek. De uitvoering en de afronding neem je op. 

Het filmpje mag maximaal 10 minuten duren en die je in een gangbaar bestandsformaat op te slaan, 

zoals MPEG, MP4, MP3 of WMV. 

 

STAP 3: 

Nadat je deze opdracht hebt doorlopen en het filmpje hebt afgerond, ga je via de link in je eerder 

ontvangen email terug naar de Studiekeuzecheck, deel B. 

Daarin kun je nu aangeven dat je ‘filmpje maken’ hebt afgerond. 

Je klikt dan op ‘verzenden naar de HAN’ klikken. 

 

Je gaat dan door naar het laatste onderdeel; het schrijven van een algehele reflectie en verzenden 

van het filmpje en de reflectie. 

Succes! 
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Casus 1: mevrouw Maas 

Situatie: jij bent ergotherapeut in een revalidatiecentrum 

Wie is jouw cliënt? 

Mevrouw Elise Maas is 45 jaar, geboren in Sittard, deels opgegroeid in Bussum. Ze heeft al twintig 

jaar Multiple Sclerose en is ineens verder achteruitgegaan. Ze heeft opname in het 

revalidatiecentrum zolang mogelijk uitgesteld, maar door de plotselinge achteruitgang moest het 

wel.  

Ze maakt zich zorgen over het thuisfront, waar twee pubers rondlopen en een man die hard moet 

werken. Zij zijn weliswaar gewend veel zelf te doen, maar mevrouw doet de algehele organisatie van 

de huishouding.  

Zij is ook bang dat ze het spelen van een kamerorkestje (viool), dat ze nog altijd deed sinds haar 

conservatoriumopleiding als schoolmuziekdocent, niet meer zal kunnen doen.  

Voorheen kon mevrouw met stokken nog kleine stukken lopen, terwijl ze nu voor een transfer nog 

wel even kan staan, maar verder rolstoelafhankelijk is. Doel van de opname in het revalidatiecentrum  

is algehele observatie.  

 

 

Casus 2: mevrouw Fokkes 

Situatie: jij bent ergotherapeut in een verpleeghuis 

Wie is jouw cliënt? 

Mevrouw Fokkes, een vrouw van 80 jaar, heeft ouderdomsdiabetes. Na een aantal jaren sukkelen 

met een steeds pijnlijker rechterbeen is het been nu tot boven de knie geamputeerd. Zij heeft altijd 

als landarbeidster in de Lethe (Groningen) gewerkt, waar ze ook is geboren als dochter van ‘Lethers’. 

Ze spreekt vooral dialect en een beetje ABN.  

Na de ziekenhuisopname is mevrouw Fokkes in het verpleeghuis opgenomen om te reactiveren. Zij 

wil echt per se terug naar het huisje waarin ze na de dood van haar broer, met wie ze altijd heeft 

samengewoond, is blijven wonen. Zij is bang dat de omgeving vindt dat dat niet kan.  

 

 

Casus 3: mijnheer Zwart 

Situatie: jij bent ergotherapeut in een eigen praktijk 

Wie is jouw cliënt? 

Mijnheer Zwart is geboren en getogen in Utrecht. Mijnheer is tandarts in een grote praktijk. Hij is 

getrouwd en heeft vier kinderen. Hij heeft op dit moment ernstige problemen bij de uitvoering van 

zijn werk.  

Bij een langdurige rugoperatie heeft zijn rechterarm beklemd gelegen. De nervus ulnaris rechts is 

daarbij blijvend beschadigd. Hij kan daardoor zijn vierde en vijfde vinger van zijn dominante hand 

niet bewegen.  

Zoals hij zelf zegt: een ramp voor zijn werk als tandarts, precisiewerk is niet meer mogelijk. Mijnheer 

is direct na de operatie gezien door een ergotherapeut, toen er een spalk werd gemaakt. Er is toen 

echter geen gesprek geweest.  
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Oefenlijst : Het voeren van een kennismakingsgesprek 

 

 

Voorbereiding van het gesprek 

Verdiep je in de achtergrondinformatie en het ziektebeeld van de cliënt. 

Zorg voor een geschikte ruimte. 

Zorg ervoor dat de cliënt zich comfortabel kan voelen.  

 

Uitvoering  

Contact met de cliënt maken 

Begroet de cliënt op een bij de cliënt passende manier en stel jezelf voor. 

Leg uit wie je bent en wat je doet. 

Vraag/ controleer de naam van de cliënt. 

Vraag waarom de cliënt is verwezen naar Ergotherapie. 

Leg de cliënt uit wat ergotherapie te bieden heeft in relatie tot de reden van komst. 

Opening en globale probleemverkenning 

Stel een open vraag naar de reden van de komst en toon interesse. 

Vat samen wat je begrepen hebt van het verhaal van de cliënt. 

Ga na of de cliënt het eens is met de samenvatting en/of de conclusie klopt. 

Specifieke probleemverkenning 

Verzamel meer informatie ter verheldering van de centrale vraag. 

Stel open en gesloten vragen. 

Let op verbale en non-verbale signalen. 

Vat tussentijds samen. 

Controleert of het verhaal goed is begrepen.  

Vraag de cliënt of er nog andere dingen zijn waarover hij/zij wil spreken. 

Uitleg over mogelijkheden van ergotherapie 

Geef uitleg over mogelijkheden wat ergotherapie zou kunnen betekenen voor de cliënt. 

 

Afronding 

Maak duidelijke afspraken over het vervolg. 

Kijk met de cliënt terug op het gesprek. 

Neem afscheid. 

 

 

 


