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3.1.2.10  Ergotherapeut 

 
A. OPDRACHT 
 
CWZC wenst de aanwezigheid van een ergotherapeut voor 28 uur per week op de verblijfsafdeling 
Zegge en Wikke te garanderen. Hierdoor wordt de werking beter toegespitst op een beperkte bewo-
nersgroep. 
 
De ergotherapeut heeft een dubbele opdracht naar de beperkte groep van bewoners. 
1. De ergotherapeutische werking met de bewoners van de verblijfsafdeling. De ergotherapeut geeft 

advies omtrent het gebruik van ergonomische hulpmiddelen aan bewoners M.b.t. het maaltijdge-
beuren is de ergotherapeut de stuwende kracht m.b.t. bewonersgericht werken. 

2. De ergotherapeut organiseert en begeleidt animatieactiviteiten op de verblijfsafdeling. 
 
 
B. PLAATS IN HET ORGANOGRAM 
 
De ergotherapeut is verbonden aan de verpleegequipe van een verblijfsafdeling. De werktijden van de 
ergotherapeut zijn genoteerd en consulteerbaar op de dienstregeling van de verblijfsafdeling. 
De ergotherapeut werkt onder het gezag van de hoofdverpleegkundige van de verblijfsafdeling waaraan 
hij/zij is toegewezen. 
 
De directeur bewonerszorg zal - na ruggenspraak met de hoofdverpleegkundige - een ergotherapeut 
aanduiden als verantwoordelijke voor een afdelingsoverstijgende activiteit. Het jaarprogramma vermeldt 
wie wanneer verantwoordelijkheid draagt. 
 
 
C. TAKEN 
 
De ergotherapeut levert op de verblijfsafdeling een actieve bijdrage tot een zinvolle dagbesteding en 
zingeving. 
De ergotherapeut gaat de mentale en fysieke mogelijkheden na van de bewoner i.v.m. ADL en prakti-
sche vaardigheden. Hij/zij onderzoekt de wensen en de behoeften van de bewoner op het vlak van 
tijdsbesteding en sociale contacten met medebewoners. 
De ergotherapeut organiseert individuele en groepsactiviteiten waarbij de bewoner hij/zijn mogelijkhe-
den maximaal kan ontplooien.  
 
Eten is genieten. De ergotherapeut ondersteunt dit via maaltijdbegeleiding, het opsporen en benoemen 
van storende elementen zowel m.b.t. bewoner, equipe als familie. 
 
Qua taakverdeling schrijft de ergotherapeut zich in in de interne organisatie van de verpleegequipe. 
Vanuit zijn deskundigheid heeft hij een constructief-kritische bijdrage in de dagdagelijkse omgang met 
de bewoners van de verblijfsafdeling.  
De ergotherapeut levert haar bijdrage tot een accurate administratieve opvolging van het werk in het 
digitaal zorgdossier. 
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De ergotherapeut rapporteert haar observaties aan de hoofdverpleegkundige en in het dag/nachtboek 
(Geracc.net) ... 
 
De ergotherapeut geeft een passend advies omtrent het gebruik van hulpmiddelen op eigen initiatief en 
op vraag. 
 
De ergotherapeut volgt relevante evoluties in haar/zijn vakgebied conform de afspraken met de hoofd-
verpleegkundige/verantwoordelijke bewonerszorg. 
 
 
D. OVERLEG 
 
Wekelijks voert de hoofdverpleegkundige een overleg van max. 30’ met de ergotherapeut, lid van de 
equipe van de verblijfsafdeling. De ergotherapeut noteert de krachtlijnen van dit overleg. 
 
De ergotherapeut neemt systematisch deel aan de bewonersbespreking op de toegewezen verblijfsaf-
deling. De ergotherapeut zorgt voor een inhoudelijk onderbouwde aanwezigheid en informatieover-
dracht. 
De ergotherapeut neemt deel aan de vergadering met ergotherapeut en animator georganiseerd op 
initiatief van de verantwoordelijke bewonerszorg. 
1 x per kwartaal is er een overleg hoofdverpleegkundige/ergotherapeut/verantwoordelijke bewoners-
zorg. 
Jaarlijks, op een vaste maand van het jaar, wordt de ergotherapeut door de hoofdverpleegkundige uit-
genodigd voor een functioneringsgesprek. 
 
 
E. FUNCTIEPROFIEL 
 
a) Kwalificatievereisten 
 

 Gegradueerde in de ergotherapie. 

 Kennis van ziektebeelden. 
 
b) Vaardigheden  
 

 Dynamisme, gezond verstand, inzicht. 

 Proactief kunnen handelen. 

 Informatie kunnen verzamelen, verwerken en doorgeven. 

 Creatief denken, vlot nieuwe technieken kunnen opnemen. 

 Mensen kunnen enthousiasmeren. 

 Met creatieve en technische kwaliteiten inbreng hebben in de equipe. 
 
c) Attitude 

 

 Respectvol en professioneel betrokken zijn m.b.t. de bewoners. 
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 Initiatief nemen en creatief zijn. 

 Materiaal- en kostenbewust zijn. 

 Positief en creatief denken, initiatief nemen. 
 


