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‘ Het gaat om de cliënt én zijn netwerk.  
Dat zit diepgeworteld in ons vak’

Rieke Hengelaar is docent/onderzoeker aan de opleiding. Ze vertelt over de verbinding 
tussen ergotherapie en informele zorg: ‘In ons vak gaat het om het dagelijks handelen. 
Als iemand daarbij problemen ondervindt, kan de ergotherapeut helpen. Omdat veel 
dagelijkse activiteiten sociaal zijn, wordt de sociale context altijd bij de therapie betrok-
ken. We leren de studenten dat het gaat om de cliënt én zijn sociale netwerk. Dat zit er 
diepgeworteld in.’ 

Toch wordt in de opleiding informele zorg niet altijd expliciet benoemd, merkt Rieke: ‘Ik 
zie dat studenten samenwerken met mantelzorgers. Maar als ik vraag: wat doe je met 
mantelzorgers? Dan zeggen ze: dat weet ik eigenlijk niet.’

Onze kernwaarde
Drie jaar geleden startte een traject waarin het docententeam van de opleiding Ergothe-
rapie onder andere bekijkt hoe informele zorg nadrukkelijker aandacht kan krijgen. Eerst 
werd een nieuwe visie op het vak (zie kader) en de opleiding gevormd. De 32 docenten 
brainstormden in meerdere sessies over vragen als: Wat vinden we belangrijk voor ons 
onderwijs? Waar willen we naartoe?

Voor dat proces was veel tijd en dialoog nodig. De opleiding was vooral medisch geori-
enteerd, maar het team ontdekte dat ze ook sociaal georiënteerd moet zijn. Want, zegt 
Rieke: ‘Ergotherapie is de brug tussen zorg en welzijn.’

	 	De	opleiding	was	medisch	georiënteerd,		
maar	het	team	ontdekte	dat	ze	ook	sociaal		
georiënteerd	moet	zijn

Het is een grote omschakeling om de samenwerking met informele zorg een structurele 
plek in het onderwijs te geven. Rieke legt uit hoe dat komt: ‘De ergotherapeut is een 
expert. Hij werkt volgens richtlijnen en maakt wetenschappelijk onderbouwde keuzes. 
Het is spannend om die expertrol los te laten. Maar wel nodig, want de praktijk is niet 
altijd te vatten in protocollen. De ergotherapeut móét iets met de inbreng van de cliënt 

De ergotherapeut kijkt altijd naar het sociale netwerk van de cliënt. Toch besteedde de opleiding Ergotherapie 

van de Hogeschool van Amsterdam tot voor kort maar weinig expliciete aandacht aan informele zorg. Drie jaar 

geleden kwam daar verandering in. Het docententeam ontwikkelde een nieuwe visie op het vak en vernieuwde 

het curriculum. ‘Het is belangrijk dat informele zorg aan bod komt in álle jaren van de opleiding.’
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en de mantelzorger, want zij zijn ervaringsdeskundigen. Sommige professionals vragen 
zich af: raken we dan niet ons werk kwijt? Dat is niet zo. Maar je kunt het als ergothera-
peut niet alleen doen. We staan in dienst van de cliënt en de mantelzorger, we willen hen 
zelfredzaam maken. Het gezamenlijke in de ergotherapie is onze kernwaarde.’

	 	Het	is	een	grote	omschakeling	om		
de	samenwerking	met	informele	zorg	een		
structurele	plek	in	het	onderwijs	te	geven

Aanjagers binnen het team
Het team formuleerde een tienpuntenplan, met daarin belangrijke thema’s voor het 
onderwijs. Mantelzorg is er een van. Rieke is expert op dit thema: in het lectoraat Ergo-
therapie doet ze onderzoek naar informele zorg en diversiteit. Ze is daarom aanjager 
binnen het team als het gaat om mantelzorg. Zij en enkele andere docenten maken zich 
er sterk voor dat het thema op het netvlies van collega’s blijft en structureel aandacht 
krijgt. ‘We enthousiasmeren het team ervoor. Kennis overbrengen is daarbij belangrijk: 
we werken met intervisie, volgen trainingen en workshops. Ik stuur regelmatig artikelen 
door en geef presentaties. We krijgen daar gelukkig de ruimte voor.’ 

Schrijfteam
Nadat de visie en het tienpuntenplan ontwikkeld waren, is het docententeam in het 
studiejaar 2015-2016 begonnen met het herschrijven van het curriculum. Rieke: ‘Er zijn 
per studiejaar acht modules van vijf weken. Per module is er een schrijfteam van drie 
collega’s. In het tweede jaar staat een van de modules helemaal in het teken van man-
telzorg. We hebben eerst gekeken naar wat we de studenten al aanboden over dit thema. 
Vervolgens zijn we gaten gaan opvullen. En hebben we gepraat over de vraag: wat willen 
we anders?’

Visie op informele zorg en de rol van de professional

‘Mantelzorg is essentieel om zorg te bieden aan de cliënt in zijn eigen leef- 
omgeving. Idealiter werken mantelzorgers samen met professionals in 
zogenaamde zorgnetwerken. Mantelzorgers en professionals werken in 
partnerschap met elkaar. Dit betekent dat waar mogelijk mantelzorgers als 
gelijkwaardige partners worden gezien in de zorg die wordt verleend in een 
zorgnetwerk. Mantelzorgers kunnen zelf ook cliënt zijn, wanneer er bijvoorbeeld 
sprake is van overbelasting. Dan krijgen ze ondersteuning van professionals. 
Andere vormen van informele zorg kunnen dan ook worden ingezet, zoals 
vrijwilligers die respijtzorg verlenen.’ (opleiding Ergotherapie, HvA)

Informele zorg in het curriculum van de opleiding 
Ergotherapie (HvA)

•	 In het tweede studiejaar is er een module van vijf weken over mantelzorg. 
Deze bestaat uit een theorielijn, een projectenlijn en een vaardighedenlijn. 
Studenten leren onder andere:

- de eigen regie van mantelzorgers te versterken,
-  zich in te leven in het perspectief van de mantelzorger (door middel van 

gastsprekers),
-  mantelzorgers te ondersteunen in contact met onder andere de 

gemeente,
- een mantelzorggesprek te voeren,
- de mogelijke oorzaken van overbelasting te inventariseren en analyseren,
-  het EDOMAH-programma kennen (waarin de oudere cliënt met dementie 

en zijn mantelzorger centraal staan, zie www.edomah.nl),
- een analyse van het sociale netwerk uit te voeren.

•	Aantal lesuren (hoor- en werkcolleges): nog niet bekend.

•	Ook in de projecten van andere modules is er aandacht voor mantelzorg.  
Zo staat in cases altijd de sociale context van de cliënt centraal.

3



Inspiratie: waardevolle literatuur
•	 Tonkens, E., Broeke, J. van den & M. Hoijtink (2008). Op zoek naar weerkaatst 

plezier: samenwerking tussen mantelzorgers, vrijwilligers, (zorg)professionals en 
cliënten in een multiculturele stad, Report faculty of social and behavioural science 
(AISSR). Den Haag: Nicis Institute.

•	Kroese G., Meijenfeldt F. von & S. Moerbeek (2011). Zorgt u ook voor iemand? De 
positie van allochtone mantelzorgers en hun gebruik van ondersteuningsmogelijk-
heden in zes Nederlandse steden. Utrecht: Stichting Forum.

•	 Expertisecentrum Mantelzorg. Toolkit Mantelzorg voor paramedici. Utrecht: 
Expertisecentrum Mantelzorg. Te downloaden via: www.vilans.nl

Tips
•	Denk niet in eilandjes. Het thema informele zorg moet in alle jaren en in allerlei 

cases aan bod komen. 

•	 Lees, kijk en denk met elkaar mee bij het ontwikkelen van een nieuw curriculum. 
Dat is logistiek een enorme uitdaging, maar dat maak het onderwijs beter.

•	Geef studenten de mogelijkheid minors te volgen bij andere opleidingen.  
Zo leren ze interprofessioneel te werken.

•	 Laat álle docenten zich nascholen op het gebied van informele zorg.  
Wissel kennis uit.

Inspiratoren
Naast de schrijfteams is er bewust gekozen voor het inzetten van inspiratoren: dat zijn 
experts die alle modules langsgaan, kritisch meelezen en adviezen geven aan de schrijf-
teams. De hogeschool wil hiermee eilandjes voorkomen: de inspiratoren zorgen ervoor dat 
alle onderwerpen in alle modules worden ingebed. Rieke is zo’n inspirator. Met haar ‘man-
telzorgoog’ kijkt ze naar de andere modules: ‘Als je alleen in één module in het tweede jaar 
mantelzorg behandelt, weten studenten dat na een tijd echt niet meer. Het is belangrijk 
dat het thema ook verweven zit in andere modules, bijvoorbeeld in de casuïstiek.’

Trots op het resultaat
Kijkend naar de afgelopen periode constateert Rieke: ‘We zijn er nog niet helemaal. Het 
curriculum is een compromis geworden.’ Maar ze geeft óók aan trots te zijn op het resul-
taat: ‘We hebben een heel grote slag gemaakt. Niet alleen het medische stuk, ook het 
sociale aspect zit erin. We besteden aandacht aan neurologie en kinesiologie, maar ook 
aan psychologie en sociologie.’

In het studiejaar 2016-2017 zal blijken hoe het lesprogramma in de praktijk uitpakt. Dat 
het in ontwikkeling blijft, staat vast. De docenten zullen lessen voor- en nabespreken en 
intervisiebijeenkomsten houden. Ook wordt de module geëvalueerd onder studenten.

	 	Inspiratoren	zijn	experts	die	alle	modules	
langsgaan,	kritisch	meelezen	en	de	schrijvers		
van	het	nieuwe	curriculum	adviseren
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Meer weten?
Neem contact op met Rieke Hengelaar 
via e-mail a.h.hengelaar@hva.nl of  
telefoon 06 21157839.

Tekst: Elleke van den Burg-Poortvliet & Evert van Rest

Interprofessioneel werken
In komend studiejaar zullen de curricula van de studiejaren 2 tot en met 4 verder ont-
wikkeld worden. Rieke heeft er al ideeën over. Het werken met vrijwilligers(organisaties) 
in de wijk komt nu nog te weinig aan bod. Ook benadrukt ze dat het belangrijk is om 
studenten te leren interprofessioneel te werken, dat wil zeggen: samen te werken met 
professionals uit andere disciplines. De contacten die Rieke voor haar onderzoek heeft 
met collega’s van onder andere het lectoraat Community care (faculteit Maatschappij en 
recht) zijn daarin waardevol. ‘Studenten kunnen bijvoorbeeld minors volgen die uit dat 
lectoraat komen. Dat bevordert de samenwerking.’

	 	Als	je	maar	in	één	module	mantelzorg	behandelt,	
weten	studenten	dat	na	een	tijd	echt	niet	meer

Verdiepingsslag
Verder geeft Rieke aan dat onderwerpen als community development en het werken met 
populaties, zoals jonge mantelzorgers en migrantenmantelzorgers, een plek moeten 
krijgen. En het onderwijs moet over meer gaan dan alleen de diagnostiek. Rieke: ‘Studen-
ten leren vooral antwoord vinden op de vraag: is de mantelzorger overbelast of niet? De 
vervolgvraag is: wat ga ik daar als professional mee doen? Binnen de ergotherapie zijn 
daar weinig instrumenten en materialen voor. We zijn al begonnen met het ontwikkelen 
daarvan. Dat is de volgende verdiepingsslag.’
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