
ERGOTHERAPIE 

Marinthe Kasanpawiro - Goedschalk



Waarom 
ergotherapie?

Ergotherapie richt zich op het 

handelen van mensen op het 
gebied van het dagelijks leven. 

De dagelijkse bezigheden kunnen 
worden onderverdeeld in:

• zelfredzaamheid (bijvoorbeeld. 
zelfverzorging, vervoer 
buitenshuis),

• ontspanning(bv. hobby/sport)

• productiviteit (bv. werken, 
huishouden, school enz).

Eten is een van de basis 

activ iteiten van een persoon en 
valt onder zelfredzaamheid



Wat doet een ergotherapeut?

◦ Bij kinderen, volwassenen en ouderen •Functie training en functionele training

•ADL assessment en training

•Cognitive assessment en advies

•Sensorische assessment en begeleiding

•Observatie van gedrag en begeleiding

•Advies over hulpmiddelen en 
aanpassingen

•Instructies aan de (mantel)zorg



Casus kind 6 jaar nog niet bekend bij ET

http://www.eparent.com/eparent-connect/lets-get-moving-

providing-movement-within-a-wheelchair-seating-system/

Vraagstellingen kunnen zijn:

◦ Rolstoel advies

◦ Zit of lig advies thuis

◦ Cognitie screening en eventuele begeleiding 

en advies bij schoolplaatsing  / dagopvang

◦ Advies voor woning aanpassingen / 

hulpmiddelen

◦ Handfunctie assessment en training of advies 

voor spalken



Casus kind 6 jaar

Eet observatie: 

◦ Type voeding (consistentie, smaak en 

temperatuur) 

◦ Wat wordt er gebruikt? Vb. bestek / kan 
/ tuit

◦ Positie van degene die gaat voeden en 
de afstand van de voeding ten opzichte 

van beide personen

◦ Hoe reageert het kind op de voeding?

◦ Wat is de positie van het kind na de 
voeding?

◦ Tempo van handelen

◦ Benadering van het kind

◦ Zijn er technieken gebruikt om het 
hoofd, de mond of lippen te stimuleren 
of beter te positioneren?

◦ Zijn er technieken gebruikt om het 
lichaam te laten ontspannen (bij 

spasme)

◦ Zit het kind goed? 

◦ Begrijpt het kind de handeling?

◦ Welke personen voeden het kind?



Overige hulpmiddelen bij eten en 
drinken
◦ https://passtheot.com/dysphagia/

https://passtheot.com/dysphagia/


Waar kan je een ergotherapeut 
vinden?
◦ Marinthe Kasanpawiro - Goedschalk en Myrelva Seymonson - Sichtman

◦ Revalidatie centrum aan de margarethalaan 46 – 48

◦ Tel nr: 442222 toestel 435

◦ Email ergotherapie@azp.sr

◦ Fb: Ergotherapie Suriname

◦ Brigitte Ramdeo-Pracht

◦ Tohora Medical centre aan de Washingtonstraat 24 

◦ Tel nr: 441314

◦ Email Theraplay2021@gmail.com
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