
 Ergotherapeuten hebben drie doelen: preventie, 
kwaliteit van zorg en verlaging kosten van de zorg, 

prof. Guus Schrijvers, gezondheidseconoom, 
voordracht op het jaarcongres Ergotherapie 
te  Utrecht op vrijdag 1 november 2013
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Een SWOT analyse van de 
ergotherapie

Sterke punten
• Kennis van het 

menselijk lichaam
• Kennis van 

bewegen en IADL
Zwakke punten
• Onbekend profiel
• Vooral op de eigen 

discipline gericht

Kansen
• Meer personen met 

beperkingen
• Meer 

zelfmanagement
Bedreigingen
• Minder geld
• Te weinig 

professionaliteit
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Kansen: Volgens CBS geldt in ca. 
2011:

• 65-plusser heeft gemiddeld 26.300 euro inkomen en

• een gemiddeld eigen vermogen van meer dan 200.000 euro

• 165.000 wonen in verzorgings- of verpleeghuis

• 60.000 in instelling voor gehandicaptenzorg

• 22.000 in GGz instelling

Hun aantallen nemen toe
Verschuiving naar eerstelijn
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Groei van uitgaven in de zorg 1998-2011
In lopende prijzen

1. Totaal uitgaven aan zorg

2. AWBZ

3. Verstrekkers van ouderenzorg
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De kansen voor ergotherapeuten

• Zelfmanagement vraagt om empowerment

• Empowerment is educatie

• Educatie vraagt om didactische vaardigheden



Driehoek van Miller



Bewust en bekwaam



Leerstijlen van Kolb

Mantelzorgers en patiënten zijn:

• doeners 

• bezinners 

• denkers 

• beslissers



Motivational interviewing

• Voor- en nadelen van gedrag inventariseren

• Korte termijndoelen stellen

• Benut social media

• Het individuele zorgplan

• Zorgprogramma

• Losse  interventies werken niet

Tip: Lees Hoofdstuk 3 van mijn boek Meer gezondheid bij gelijk blijvend budget  op www.guusschrijvers.nl  

http://www.guusschrijvers.nl/
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2. Drie doelen: meer gezondheid, 
meer kwaliteit en lagere kosten

• Triple Aim:



Triple Aim gaat marktwerking 
vervangen
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Bedreigingen voor de ergotherapie

Bedreigingen

• Minder geld

• Te weinig professionaliteit



Bedreigingen voor de ergotherapie (2)

Bedreiging: Minder geld
Oplossingen
1. accepteren 
2. groter taartpunt 
3. particuliere markt
4. Eendracht maakt macht: organiseren per zorgverzekeraar
5. het kan doelmatiger: meer ICT, screen-to-screen contact en 

filmpjes, zorgpaden
6. Kan het effectiever, ja met leerstrategieën
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Economische groei is geen doel wel 
een goed leven

Kenmerken van een goed leven volgens de Skidelski’s:
1. Gezondheid
2. Geborgenheid
3. Respect
4. Autonomie
5. Harmonie met de natuur
6. Affectieve relaties
7. Vrije tijd met eigen activiteiten

Skidelslky R. & E, Hoeveel is genoeg? Geld en het verlangen naar een goed leven, De Bezige Bij, 
Amsterdam, 2013



Bedreigingen voor de ergotherapie (3)

Te weinig professionaliteit
Oplossingen:
1. Werken met goede voorbeelden. Vaak dubbele competenties
2. Praktische evaluatie met drie vragen: Werkt het? Helpt het?
Bespaart het?
3. Denken in termen van competenties bij goede voorbeelden
4. co-creation zorgverzekeraar, ergotherapeuten en cliënten op 
enkele plaatsen
5. ergo-intranet om kennis te delen
6. Eigen kwaliteitsborging?
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De eerste stappen naar mijn ideaal

• Bewust onbekwaam maken van ergotherapeuten

• Ieder maakt eigen Swot analyse

• Ieder voor zich of allen voor een, een voor allen

• Iedere regio werkt één goed voorbeeld uit

• Landelijk bestuur schrijft discussienota over Zelfmanagement, 

educatie, leerstijlen en zorgplan met veel inbreng uit het 

ergotherapeutische veld



“wij zijn onmachtig”, welnu denk aan:

• David en Goliath

• Klein duimpje en de reus

• Odysseus en koning één oog

• The fittest survives and not the strongest (Darwin)

• Wie niet sterk is, moet slim zijn

• Jaren zestig: individu tegen de bureaucratie

• Laat de intelligentie aan de macht komen (GS)



En verder:

• Vrijdag 11 april 2014: nationaal AWBZ/Wmo congres in 

Achmea Congres Centrum te Zeist. Sprekers gevraagd.

• Januari 2014 start ik een cursus Financieel management voor 

zorgprofessionals. Folders in de zaal. 



Ik dank jullie voor de 

aandacht



Ik dank jullie voor de 

aandacht

P.S. koop eind 2014 het boek Meer gezondheid bij gelijk blijvend budget



Contact?

• mail@guusschrijvers.nl

• www.guusschrijvers.nl

•  www.twitter.com/GuusSchrijvers  

mailto:mail@guusschrijvers.nl
http://www.guusschrijvers.nl/
http://www.twitter.com/GuusSchrijvers
http://www.twitter.com/GuusSchrijvers
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