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Productiviteit
Productiviteit gaat over betaald en onbetaald werk, zoals het huishouden, vrijwilligerswerk en/of het volgen
van een opleiding. De productiviteit is hoog als een persoon alle taken in en buiten huis zelf kan uitvoeren.
Als dit niet het geval is dan kan de ergotherapeut advies geven om de productiviteit te verhogen.
Diagnostiek
Wij brengen de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt bij het uitvoeren van activiteiten die met
productiviteit te maken hebben (werk, school, huishouding) in beeld. Deze analyse wordt gemaakt door
(werkplek)observatie, testen en gesprekken met de cliënt. Instrumenten als COPM, AMPS, KOEK en
BKH kunnen gebruikt worden. Op basis van de uitkomst besluit de ergotherapeut of de oplossing moet
worden gezocht in training of in het aanpassen van de omgeving.
Training
De cliënt leert opnieuw of op een andere wijze handelen of omgaan met de hulpmiddelen en voorzieningen. De ergotherapeut instrueert, begeleidt en traint de cliënt hierbij in situaties waarin de ‘nagebootste’ productiviteit een rol speelt. Dit zal in de werkomgeving van de cliënt plaatsvinden.
Aanpassen van de fysieke omgeving
De ergotherapeut kan eenvoudige aanpassingen maken om te zorgen dat iemand bepaalde activiteiten
weer kan uitvoeren. De cliënt kan ook voorzieningen of hulpmiddelen uitproberen.
Bij het inrichten van nieuwe werkplekken inventariseert de ergotherapeut ergonomische belemmeringen
en geeft advies over de herinrichting van de werkplek. Dit geldt ook voor de school en de thuissituatie.
Adviseren van het cliëntsysteem
De ergotherapeut bekijkt de mogelijkheden van de cliënt en geeft hierover advies aan het cliëntsysteem
of opdrachtgever. Dit kan gaan over aangepast of ander werk, hulpmiddelen of het herinrichten van de
werkplek.
Evaluatie
Wanneer in overleg met de cliënt en het cliëntsysteem de conclusie is getrokken dat de ergotherapeutische doelen behaald zijn en er geen nieuwe doelen te realiseren zijn, wordt de behandeling afgesloten.
Instrumenten als COPM en AMPS kunnen in deze fase gebruikt worden om het behaalde resultaat in
kaart te brengen. Er volgt een terugrapportage naar de verwijzer. Bij nieuwe problemen kan de cliënt
uiteraard weer terecht in de praktijk. De cliënt en het cliëntsysteem kunnen dan rechtstreeks contact zoeken met de praktijk.
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