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| 250 | De toegevoegde waarde van een ergotherapeut als 
hersteldeskundige

E. Haver Droeze-van Iersel MSc en M. Meerevoort1

De auteurs zijn ergotherapeuten. Als hersteldeskundige zijn zij al jaren werkzaam op het terrein van de personenschade.
Herstelgericht schaderegelen was het thema van het LSA Symposion 2015. Naar aanleiding van enkele vragen van ver-
schillende sprekers gaan de auteurs in dit artikel nader in op het begrip hersteldeskundige in het algemeen en de toege-
voegde waarde van de ergotherapeut in het bijzonder. Praktijkvoorbeelden worden gegeven en de voordelen worden op
een rij gezet.

1. Inleiding

Herstelgericht schaderegelen is hot. Niet voor niets was
dit het thema van het LSA Congres 2015. Het doel in per-
sonenschadezaken is namelijk om de benadeelde zo veel
mogelijk te brengen in de toestand waarin hij of zij zou
hebben verkeerd zonder ongeval of medische fout. Wan-
neer dit herstel niet mogelijk is, omdat bijvoorbeeld spra-
ke is van hersenletsel, dan is het doel om de oude situatie
zoveel mogelijk te benaderen. Een hersteldeskundige
kan daarbij een belangrijke rol spelen.
Over de praktische toepassing van herstelgericht schade-
regelen bleken nog vele vragen te bestaan. Ook het rela-
tief nieuwe begrip "hersteldeskundige" kwam aan de
orde. De dagvoorzitter Aleid Wolfsen formuleerde aan
het einde van de dag de conclusie op basis van een stel-
ling van Goethe: “Het is niet genoeg te weten, men moet ook
de kennis toepassen. Het is niet genoeg te willen, men moet
ook doen, tot handelen overgaan.”
In dit artikel zullen wij de toegevoegde waarde van een
ergotherapeut als hersteldeskundige toelichten. De eer-
ste 4 paragrafen zijn geschreven als een onderzoek naar
aanleiding van vragen die opgeworpen zijn door spre-
kers tijdens LSA Congres: wat is de bijdrage van een her-
steldeskundige? (par. 2), wat is de betekenis daarvan
voor verzekeraars en belangenbehartigers? (par. 3) en
hoe komt de keuze voor een hersteldeskundige tot stand?
(par. 4). Het tweede gedeelte van het artikel is geschre-
ven als een reactie van een hersteldeskundige, een
ergotherapeut. Allereerst de rol van de adviserend ergo-
therapeut als hersteldeskundige (par. 5) en daarna de
specifieke werkwijze van een adviserend ergotherapeut
(par. 6). Door middel van drie praktijkvoorbeelden zul-
len wij een en ander nog verduidelijken (par. 7), waarna
bij wijze van conclusie de voordelen van een ergothera-
peut als hersteldeskundige nog eens op een rij zullen
worden gezet (par. 8).

2. Wat is de bijdrage van een hersteldeskundige?

Hersteldeskundige is een relatief nieuw begrip dat nogal
eens verschillend wordt geïnterpreteerd. Het is ook de
vraag of het woord "herstel" de lading wel voldoende
dekt als het gaat om het takenpakket van een hersteldes-
kundige.
Volgens het woordenboek van Dale betekent herstel:
“het weer plaatsen (van iemand) in zekere omstandigheden,
in een betrekking; het weer instellen van hetgeen opgeheven
of vernietigd is; opheffing van, vergoeding voor aangedaan
leed of onrecht; het terugbrengen in de vorige staat; het weer
gezond worden.”
De nadruk in deze omschrijving ligt sterk op het terug-
brengen in de vorige toestand. Het Engelse woord ‘reha-
bilitation’ heeft een wat ruimere toepassing zoals in
“rehabilitation centre” ( revalidatie centrum). Dit is meer
herstellen in de zin van, weer kunnen functioneren in
zijn of haar leefomstandigheden. Juist dat aspect sluit
goed aan bij de doelstelling van het inschakelen van een
hersteldeskundige. Dr. Collin Ettinger, advocaat en
hoofd letselschadeafdeling van Irwin Mitchell – UK,
omschreef tijdens het LSA Congres dit doel als volgt:
“Herstel van de benadeelde persoon met letsel gericht op
een productieve en zo onafhankelijk mogelijke levens-
stijl door middel van medische, functionele en werkge-
richte interventies”.
In het Verenigd Koninkrijk (VK) wordt gewerkt volgens
de Rehabilitation Code. De kern hiervan is dat de bena-
deelde centraal staat. In de woorden van dr. Ettinger:
“Benadeelde en belangenbehartiger stimuleren om vanaf het
begin aan herstel te denken. Bij zwaardere letsels: hoe eerder
hoe beter! De code bevat strakke tijdslijnen waar binnen gere-
ageerd moet worden op verzoeken van de hersteldeskundige.
In de zwaarste categorie, bij catastrofaal letsel is het advies om
een case manager aan te stellen. In het VK wordt bij zwaarde-
re letsels vaak samengewerkt met ergotherapeuten”.

1 Ester Haver Droeze-van Iersel, ergotherapeut, MScOT(Master of Science in Occupational Therapy, een Europese masterstudie, afgestu-
deerd aan het Karolinska Instituut in Zweden) heeft haar eigen Advies Praktijk Ergotherapie Ester Haver Droeze
(www.esterhaverdroeze.nl).
Monique Meerevooort, ergotherapeut, heeft haar eigen adviesbureau ERGO Support (www.ergo-support.nl).
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Deze omschrijving geeft ons inziens goed aan waar het
in de bijdrage van een hersteldeskundige bij personen-
schadezaken om gaat. Het doel is om het slachtoffer
actief te helpen om weer op eigen benen te staan. Dat
verhoogt de eigenwaarde, om zelf de regie weer in han-
den te nemen.
Prof. Akkermans gaf tijdens het LSA Congres aan dat een
hersteldeskundige, vooral als casemanager, de volgende
concrete diensten kan aanbieden:
– advies op het terrein van zelfredzaamheid, wonen en

werken;
– regie en management gericht op ontzorgen van de

benadeelde;
– wegwijzer bij een specifiek deelaspect, bijvoorbeeld

aanvragen bij instanties en hulp bij complexe medi-
sche zorgtrajecten.

De begeleiding en adviezen van een hersteldeskundige
zullen niet alleen zijn gericht op het verbeteren van de
kwaliteit van leven van de benadeelde, maar kunnen ook
zijn gericht op bijvoorbeeld de ouders van een zwaar ge-
handicapt kind. Advies kan dan worden gegeven over de
vraag hoe zij hun kind thuis kunnen verzorgen.

3. Wat is de betekenis voor verzekeraars en be-
langenbehartigers?

Indien het slachtoffer wordt geholpen weer op eigen be-
nen te staan zou dit ertoe kunnen bijdragen dat de scha-
delast voor de verzekeraar daalt. Zo beschouwd snijdt
het mes aan twee kanten en levert het de bekende win-
winsituatie op. Een bijkomend aspect bij het regelen van
een zaak samen met inschakeling van een hersteldes-
kundige is, dat de schadebehandeling vaak positiever
verloopt, omdat het slachtoffer perspectief wordt gebo-
den. Toch blijkt er in de praktijk aarzeling te bestaan
over de bijdrage van een hersteldeskundige in een scha-
dezaak.
Uit een onderzoek onder verzekeraars door mevrouw
Mr. Franke bleek dat de verzekeraars vaak onbekend
zijn met de werkwijze van hersteldeskundigen waardoor
er terughoudendheid is. Er is soms angst om de regie te
verliezen of men vreest dat het inschakelen van advi-
seurs de zaak zal vertragen of dat de schadelast zal toe-
nemen. Ook speelt mee dat zij niet altijd goed weten
waar een juiste hersteldeskundige te vinden is.
In de lezing van professor Akkermans tijdens het LSA
Congres werd aangegeven, dat het kostenaspect bij de
aarzelingen van verzekeraars een grote rol speelt. Om bij
dit kostenaspect te beginnen: het is vanuit economisch
perspectief zinvol dat er een kosten /baten analyse wordt
gemaakt. Wanneer met behulp van de juiste voorzienin-
gen en omstandigheden het slachtoffer weer zelfredzaam
wordt, thuis minder hulp nodig heeft en zijn werk weer
op kan pakken, dan zal er zeker vaak sprake zijn van een
beperking van de schadelast door het inschakelen van de
juiste hersteldeskundigen.

Door frequent te communiceren met de hersteldeskun-
dige is het verliezen van de regie totaal niet nodig. Ver-
traging kan inderdaad optreden bij de inschakeling van
een hersteldeskundige. Dat verdient zich echter op ter-
mijn, bij de afwikkeling van de zaak, in de meeste geval-
len terug.
Belangenbehartigers zullen weer anders aankijken tegen
het inschakelen van hersteldeskundigen. Volgens prof.
Akkermans is het werken met hersteldeskundigen voor
belangenbehartigers soms nog een onbekend terrein. In
zijn lezing gaf hij aan dat “De mindset misschien te veel op
schadevergoeding gericht is en te weinig op herstel. Hier
speelt dat belangenbehartigers ook daadwerkelijk worden
afgerekend op schadevergoeding en niet op herstel. Ook van-
uit de juridische benadering kan echter worden gezegd: zijn er
praktische noden of is er gewoon schade? Als er praktische
noden zijn, dan is het zinvol om een hersteldeskundige voor
te stellen aan de verzekeraar.”

In dit hele proces is de hersteldeskundige afhankelijk van
de belangenbehartigers en de verzekeraars. Hersteldes-
kundigen kunnen de benadeelde niet rechtstreeks bena-
deren. De benadeelde zelf weet vaak niet de wegen om
een hersteldeskundige te vinden en hem voor te stellen
aan zijn belangenbehartiger.

4. Hoe komt de keuze van een hersteldeskundige 
tot stand?

Allereerst is het zaak de goede keuze te maken welke
deskundige wordt ingeschakeld. Die keuze is afhankelijk
van de vraagstelling van benadeelde.
Zijn het vragen gericht op de re-integratie naar werk of
bijvoorbeeld de beoordeling van het verlies arbeidsver-
mogen en de restcapaciteit van de benadeelde, dan kun-
nen arbeidsdeskundigen verzocht worden om advies te
geven. Dit is ook de groep deskundigen die het best
bekend is bij belangenbehartigers en verzekeraars.
Bij vraagstukken op het gebied van zorg, zelfredzaam-
heid, verplaatsen, wonen, hobby’s weer oppakken en
werken met aanpassingen kan uitstekend een adviserend
ergotherapeut ingeschakeld worden. Bijvoorbeeld bij
zelfredzaamheid in het huishouden kunnen praktische
adviezen, andere werkwijzen en de juiste hulpmiddelen,
maken dat de zelfredzaamheid toeneemt en de hulpbe-
hoefte evenredig afneemt.
Bij psychische vraagstukken zal dit wellicht een psycho-
loog kunnen zijn.
Tijdens het LSA Congres gaf Dr. Ettinger aan dat professi-
onaliteit van de hersteldeskundige voorop staat bij het
maken van de juiste keuzes. Zijn kantoor heeft een short
list opgesteld van bedrijven waarmee zij samenwerken.
Criteria zijn: wat zijn de track records van het bedrijf en de
betrouwbaarheid van de herstelgerichte dienstverleners.
De keuze kan ook afhankelijk zijn van de ernst van het
letsel. Bij de zwaardere letsels en begeleiding van man-
telzorgers is een case-manager vaak noodzakelijk.
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De ervaring opgedaan met een bepaalde hersteldeskun-
dige in vorige zaken zal in de praktijk een grote rol spe-
len. Dit geldt zowel voor de verzekeraar en als voor de
belangenbehartiger. Met dit artikel hopen wij om enige
onbekendheid met een ergotherapeut als hersteldeskun-
dige weg te nemen.

5. De rol en de functie van een adviserend ergo-
therapeut als hersteldeskundige.

Ergotherapeuten worden opgeleid tijdens een vierjarige
opleiding op vier hogescholen in Nederland. De oplei-
ding heeft drie deelaspecten: medische aspecten, gericht
op het functioneren van het menselijke lichaam en vele
ziektebeelden, psycho-sociale aspecten gericht op deel-
name aan de maatschappij, participatie en autonomie en
aspecten gericht op praktisch handelen2.
Er zijn op dit moment ruim 4100 ergotherapeuten werk-
zaam. Hiervan is 75 % werkzaam in een intramurale set-
ting, 22 % in een extramurale setting en 3 % in het
onderwijs.3

Binnen de ergotherapie is er een duidelijk onderscheid
tussen de rol van de ergotherapeut als behandelaar en de
ergotherapeut als adviseur. Juist de ergotherapeut als ad-
viseur is deskundig als hersteldeskundige. De adviserend
ergotherapeut is extramuraal werkzaam, veelal vanuit
een eigen adviespraktijk. Diverse ergotherapie-advies-
praktijken hebben zich reeds gespecialiseerd op het ge-
bied van personenschade.
De adviserend ergotherapeut richt zich op het verbeteren
van de kwaliteit van leven van de benadeelde met
gerichte praktische en functionele interventies en advie-
zen. Deelaspecten zijn o.a. het bevorderen van de zelf-
redzaamheid en eigen regie, het zich zo zelfstandig
mogelijk kunnen verplaatsen in huis en buitenshuis,
adequaat wonen en (aangepast) werken.
De functie “wegwijzer zijn” komt vaak bij het werk van
een ergotherapeut aan de orde. Advies geven bij aanvra-
gen van hulpmiddelen of voorzieningen bij instanties en
hulp bieden bij complexe medische zorgtrajecten.
Vragen over de zorgbehoefte of behoefte aan huishoude-
lijke hulp kunnen worden onderzocht, rekening hou-
dend met voorzieningen en aanpassingen om de zelf-
standigheid waar mogelijk te bevorderen, waardoor
minder hulpbehoefte ontstaat.
Vooral bij benadeelden met zwaardere letsels, zoals
neurologische trauma’s, niet aangeboren hersenletsel en
amputaties, kunnen ergotherapeuten met hun revalida-
tiekennis veel betekenen. Lijnen naar zorgverleners zijn
kort en vanwege gedegen kennis van sociale wet- en

regelgeving (nu zeer aan verandering onderhevig) kun-
nen de juiste voorliggende voorzieningen worden bena-
derd en kan zo de schadelast worden beperkt. Dit is nog
actueler geworden nu het regresrecht is opgenomen in
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning sinds januari
2015.
Begeleiding en adviseren bij adequaat wonen kan betrek-
king hebben op het aanpassen van de huidige woning of
het vinden van een andere geschikte woning. Het kan
ook betekenen het vinden van de juiste woonvorm met
begeleiding bijvoorbeeld voor een benadeelde met niet
aangeboren hersenletsel en de juiste dagbesteding.

Een goede vraagstelling zou kunnen zijn:
Wilt u een onderzoek instellen en advies uitbrengen gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van leven van betrokkene? Dit
kan dan weer verder gespecificeerd worden indien gewenst.
Een gerichte vraagstelling in een bepaalde personenschade-
zaak kan zijn:
Welke adviezen, voorzieningen c.q. aanpassingen in de wo-
ning van betrokkene zijn noodzakelijk om haar zelfstandig te
laten functioneren op zowel ADL- als huishoudelijk gebied als
op het gebied van de vrije tijdsbesteding, zonder dat rekening
wordt gehouden met eventuele mantelzorg?
Welke adviezen en eventueel voorzieningen zijn er nodig voor
de mobiliteitsbehoefte van betrokkene?
Wat zijn de kosten van de noodzakelijk geachte voorzieningen
c.q. aanpassingen?
Kunt u aangeven welke voorzieningen c.q. aanpassingen be-
trekking hebben op beperkingen die zijn ontstaan als gevolg
van het ongeval.
Kunt u een werkbezoek afleggen en advies uitbrengen ten
aanzien van preventie van werkbelasting en eventueel nood-
zakelijke voorzieningen.
Heeft u overigens nog opmerkingen die naar uw oordeel voor
de beoordeling van deze zaak van belang kunnen zijn?

6. De werkwijze van een adviserend 
ergotherapeut

Op verzoek van zowel de belangenbehartiger als de ver-
zekeraar gaat de ergotherapeut op bezoek bij benadeel-
de.
Ergotherapeuten hebben een praktische instelling gericht
op het verbeteren van de kwaliteit van leven van de
benadeelde. Via een interview en observatie van hande-
lingen in zijn thuis- en werksituatie worden alle moge-
lijkheden en beperkingen van de benadeelde geïnventa-
riseerd en geanalyseerd. Medische gegevens worden als
onderdeel van het onderzoek gebruikt om goed gefun-
deerd adviezen te kunnen geven. In een zo helder moge-

2 Beroepscompetenties Ergotherapie, Boom/Lemma, 2013. Beroepsprofiel Ergotherapie, Boom/Lemma, 2012. Beroepscode en Gedragsregels
Ergotherapeut, Boom/Lemma, 2015. Op te vragen bij Ergotherapie Nederland.

3 bron: Nivel ET-peiling 2014.
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lijk rapport worden de resultaten van dit onderzoek
omschreven. Aan het eind van het rapport wordt een
plan van aanpak geformuleerd waarbij ‘client empower-
ment’4 een rol speelt, één van de belangrijkste pijlers bij
de advisering. Vervolgens wordt het rapport gelijktijdig
aan wederzijdse partijen gezonden. Na akkoord wordt
het plan van aanpak samen met benadeelde uitgewerkt.
Begeleiding bij de selectie van hulpmiddelen en voorzie-
ningen vindt plaats door een passing of proefplaatsing
zodat ervaring opgedaan kan worden. De ergotherapeut
kan tevens een programma van eisen opstellen rond de
noodzakelijke woningaanpassingen of bijvoorbeeld aan-
gepast vervoer. De benadeelde kan verder begeleid wor-
den bij de aanvraagprocedure bij een voorliggende voor-
ziening zoals de Wmo / WLZ / UWV.
Een indicatiestelling voor huishoudelijke hulp kan naar
aanleiding van een observatie in de woning opgesteld
worden, waarbij expliciet andere werkwijzen of speci-
fieke voorzieningen worden meegenomen zodat de
benadeelde waar mogelijk de eigen regie weer ter hand
kan nemen. Dan blijven alleen die huishoudelijke taken
over die vanwege de beperkingen niet zelf uitgevoerd
kunnen worden.
De uren- indicatiestelling voor de zorgbehoefte staat zeer
onder druk. Door een goede onderbouwing waarom een
bepaald aantal uren zorg per week geboden moet wor-
den, kan worden bijgedragen om de juiste vergoedingen
via voorliggende voorzieningen te realiseren.

Het vinden van de juiste dagbesteding of een geschikte
woonvorm voor bijvoorbeeld benadeelden met niet aan-
geboren hersenletsel, is een aspect dat ergotherapeuten
oppakken via hun netwerk en kennis op dit terrein. Extra
scholing van de begeleiders van de benadeelde kan hier-
bij aan de orde komen en georganiseerd worden.
Via tussentijdse rapportages worden wederzijdse partijen
geïnformeerd over de voortgang. Het streven is naar trans-
parantie en waar mogelijk naar het afronden van de advi-
sering op het moment dat de benadeelde of zijn omgeving
in staat is zelf de regie over te nemen. Hierdoor blijven de
opdrachtgevers een goed overzicht houden wat er
gebeurt, zodat ook zij de regie kunnen behouden.
De ergotherapeut adviseur kan ook ingeschakeld worden
als casemanager. Dat specifieke geval wordt in casus 2
uitgewerkt. Deze casussen zijn praktijkvoorbeelden, die
wij hebben opgenomen om de werkwijze en toege-
voegde waarde van een adviserend ergotherapeut als
hersteldeskundige duidelijk te maken.

7. Drie praktijkvoorbeelden

Casus 1: een slachtoffer met orthopedisch letsel

Vraagstelling: kunt u betrokkene adviseren om zijn kwa-
liteit van leven te verbeteren?

Onderzoek:
De benadeelde had door een medische fout een kniepro-
bleem, waardoor de belastbaarheid van de knie en de
loopafstand zeer beperkt waren. Betrokkene kon slechts
enkele meters met steun lopen. De werkzaamheden op
zijn eigen bedrijf gaven te veel fysieke problemen, bood-
schappen doen was niet mogelijk en thuis functioneren
gaf problemen. Veilig in- en uit een doucheruimte stap-
pen was niet mogelijk noch opstaan van een wc. Daar-
naast was betrokkene mantelzorger voor zijn vrouw met
geheugenstoornissen.
Na een analyse van de fysieke beperkingen en het inven-
tariseren van de belemmeringen die dit met zich brengt
voor handelingen van alle dag, is samen met betrokkene,
die zeer gemotiveerd was, naar oplossingen gezocht en
geadviseerd hoe deze te realiseren.

Resultaat:
Steunpunten bij de voordeur en in de voortuin stelden
betrokkene in staat om vanuit de woning de auto te
bereiken. Via paden in de tuin kon hij vanuit zijn scoot-
mobiel zijn hobby tuinieren weer oppakken.
Boodschappen doen probeerde hij samen met zijn vrouw
(met geheugenproblemen maar goed ter been). Bij de
winkel aangekomen ging mevrouw de boodschappen
doen en kwam dan weer terug naar de auto.
Soms ging dit mis en was mevrouw zoek. Een GPS-sys-
teem via een tablet is gebruikt om zijn vrouw te kunnen
traceren.
De juiste auto is geadviseerd om de scootmobiel in te
kunnen meenemen. De meerkosten van de auto zijn
voorgelegd aan de WA-verzekeraar. De scootmobiel en
de auto-aanpassingen verliepen via de Wmo.
Via de Wmo is de douchesituatie aangepast tot een
inloopdouche met grepen en is een intercomsysteem met
deurontgrendeling geplaatst op de voordeur.

Hoeveel uren heeft het advies gekost:
De ergotherapeutische interventie is in een tijdsbestek
van 11 maanden afgerond en heeft in totaal 25 uur
adviestijd in beslag genomen.

4 Client Empowerment betekent dat benadeelde of mantelzorgers zelf de regie en de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de invulling
van zijn of haar leven. De taak van de adviserend ergotherapeut ligt met name op het gebied van informatieverstrekking aan benadeelde
over de mogelijkheden van het toepassen van een andere werkwijze, productinformatie over mogelijke voorzieningen en advisering over
zorgvraagstukken.
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Casus 2: een slachtoffer met niet aangeboren hersenletsel

Vraagstelling:
Wilt u inventariseren welke voorzieningen er nodig zijn
en in hoeverre u cliënte daarbij kan begeleiden?
Na enkele maanden is de vraagstelling uitgebreid naar
casemanagerschap:
Gaarne advies/hulp in huidige situatie nu moeder met
spoed is opgenomen in het ziekenhuis. Moeder is de
intensief begeleidster van cliënte.
Doel: zelfredzaamheid vergroten.
Een hernieuwde opdracht is gegeven na overleg met alle
betrokkenen:
Gaarne het traject huisvesting en werk/dagbesteding
verder begeleiden.

Onderzoek:
Een jonge vrouw van 18 jaar heeft ernstig hersenletsel
opgelopen bij een scooterongeval. Restverschijnselen
zijn o.a. een hemiparese rechts waarbij de rechterarm
nagenoeg niet actief kan worden ingeschakeld, een
beperkte loopafstand en een afasie. Zij kan zeer beperkt
spreken, begrijpt gesproken taal redelijk goed en kan niet
lezen noch schrijven. Zij woont thuis bij een alleen-
staande moeder, die door ernstige longproblemen, zeer
beperkte energie heeft.
Gezien de gezinssituatie en beperkingen van betrokkene
was er meer noodzakelijk dan puur advisering. Begelei-
ding van een casemanager bij de advisering was een
voorwaarde om tot een goed resultaat te komen.

Resultaten:
In eerste instantie zijn woningaanpassingen in de thuis-
situatie geregeld via de Wmo en een scootmobiel voor
buitenshuis. Tevens is individuele begeleiding aan huis
(via een CIZ indicatie) gerealiseerd voor 4 uur per week
voor 5 jaar, eerst betaald door de zorgverzekeraar en
sinds 2015 via de Wmo. Zelfstandig reizen met openbaar
vervoer en hulp bij de administratie zijn speerpunten bij
deze individuele begeleiding.
Met begeleiding door een ergotherapeut is de zelfred-
zaamheid van betrokkene vergroot, zoals het uitvoeren
van keukenactiviteiten, waar nodig met de juiste hulp-
middelen voor éénhandig functioneren.
In een later stadium is een adequate woning geadviseerd
en aangepast in overleg met de schade-expert en de
belangenbehartiger. Huishoudelijke hulp is vervolgens
gerealiseerd via de Wmo voor 2 uur per week.
Daarnaast is, gedurende de eerste maanden in samen-
werking met poliklinische revalidatie, gezocht naar de
juiste dagbesteding en training. Dit heeft geresulteerd in
enkele dagen per week een bezoek aan een Afasie Cen-
trum en een dag per week naar een zorgboerderij op basis
van een indicatie voor 5 jaar, in eerst instantie betaald
door de zorgverzekeraar en sinds 2015 via de Wmo.
Later is door de ergotherapeut een re-integratieplan
voorgesteld gericht op een onderzoek naar de werkmo-

gelijkheden van betrokkene met intensieve één op één
begeleiding, mede gezien de spraakproblematiek en één-
handig functioneren. Door partijen is dit akkoord bevon-
den en het wordt betaald door de WA-verzekeraar.
In het hele traject zijn vele partijen en instanties betrok-
ken, vele aanvraagprocedures met formulieren, bezwaar-
schriften, offertes, etc. Mevrouw kon dit zelf onmogelijk
gezien haar beperkingen en de moeder was regelmatig
opgenomen in het ziekenhuis en drie maanden in een
revalidatiecentrum. Een ergotherapeut als casemanager
kan dan de juiste sturing en advisering bieden.
In deze zaak loopt de ergotherapeut als casemanager
langs de zijlijn mee en adviseert, begeleidt waar noodza-
kelijk.

Hoeveel uren heeft deze advisering gekost?
Het revalidatie en reïntegratie traject loopt over meer-
dere jaren. De intensiteit van de begeleiding als casema-
nager verschilt per jaar, gemiddeld zo’n 30 uur per jaar.

Casus 3: re-integratie met aanpassingen

Vraagstelling:
Wilt u een ergonomisch onderzoek verrichten bij betrok-
kene vanwege de problemen bij belasting van de rechter
arm/pols gezien de aard van de werkzaamheden?
Zijn er aanpassingen en/of hulpmiddelen mogelijk zodat
mevrouw haar beroep van tandtechnieker weer zo goed
mogelijk kan uitoefenen?

Onderzoek:
Betrokkene heeft een pijnlijke, onbeweeglijke pols en
koude hand rechts na een fractuur van de pols en een
medische fout bij het operatief zetten van de pols.
Mevrouw is rechts dominant. Mevrouw gaf aan zo niet
te kunnen blijven werken. De Arbodienst had aangege-
ven niets te kunnen doen. De schade-expert en de belan-
genbehartiger hebben een ergotherapeut-ergonoom
gevraagd onderzoek te doen. Mevrouw werkte 20 uur
per week voor de val en was ten tijde van het onderzoek
beperkt werkzaam.
Tijdens een analyse op de werkplek bleek zij compensa-
tiebewegingen te maken met de rechterarm en de schou-
der/nek gordel geheel vast te zetten. Dit veroorzaakte
pijn en koude in de gehele rechterarm en hand na circa
30 minuten werken. De ergotherapeut heeft een proef-
plaatsing geregeld voor een dynamische rechter armon-
dersteuning. De zwaartekracht wordt zo opgevangen en
de beweeglijkheid wordt hierdoor niet belemmerd.
Mevrouw gaf aan de pijn in de nek/schouder gordel
nagenoeg kwijt te zijn; de rechterarm voelde niet meer
zwaar.

Resultaat:
De dynamische armondersteuning is aangevraagd als
werkaanpassing bij het UWV en toegekend. Mevrouw
kan zo weer 20 uur per week werken met amper klach-
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ten en alle partijen zijn zeer tevreden met deze oplos-
sing: de benadeelde kan weer zonder pijn aan het werk,
de werkgever heeft weer een goed inzetbare werknemer
en de verzekeraar hoeft geen verlies arbeidsvermogen te
compenseren.

Hoeveel uren heeft deze advisering gekost?
De adviesperiode vanaf het eerste bezoek tot goedkeu-
ring van de armondersteuning door het UWV heeft
6 maanden geduurd en heeft 22 uur adviestijd gekost
inclusief reistijd. Dit valt snel weg te strepen tegen de
kosten van de verzekeraar als mevrouw niet meer 20 uur
zou kunnen werken.

8. Conclusie

In dit artikel is het relatief nieuwe begrip hersteldeskun-
dige tegen het licht gehouden. Een hersteldeskundige
kan bijdragen aan herstel in de zin van het weer kunnen
functioneren van benadeelde in zijn of haar leefomstan-
digheden. De keuze van een hersteldeskundige is afhan-
kelijk van de hulpvraag van de benadeelde.
Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden is de toege-
voegde waarde van een ergotherapeut als hersteldeskun-
dige aangegeven. De rode draad is dat ergotherapeuten
uitgaan van de mogelijkheden en de motivatie van de
benadeelde. In gezamenlijk overleg wordt gezocht naar
oplossingen om weer zo optimaal mogelijk te kunnen
functioneren. Niet alleen thuis en op het werk, maar ook
in de sociale omgeving en bij recreatieve activiteiten.

De invalshoek, die nu in vele schadezaken aan de orde
is, kan samengevat worden met: “wat zijn de beperkin-
gen van de benadeelde?” De toegevoegde waarde van
een ergotherapeut zit in een andere vraagstelling: “wat
zijn de mogelijkheden van betrokkene om mee te kun-
nen doen, zijn kwaliteit van leven te verbeteren?”
Gezien de voordelen van deze aanpak kan de vraag
gesteld worden of niet in meer dan de huidige 2% van de
schadezaken een ergotherapeut ingeschakeld dient te
worden.

Die voordelen zijn immers talrijk:
In de rapportage van een ergotherapeut wordt inzichte-
lijk gemaakt wat de praktische noden zijn en worden de
mogelijkheden aangereikt om die (duurzaam) op te van-
gen: andere werkwijzes aandragen, andere werkomstan-
digheden creëren en advies over voorzieningen of hulp-
middelen.
De benadeelde kan zo actief meewerken aan het herstel
van letsel en/of de kwaliteit van leven.
Dit leidt tot een positief effect op het gevoel van eigen-
waarde bij de benadeelde en de betrokkene hoeft zelf
minder te regelen.
Deze aanpak kan kostenbesparend zijn en efficiënt door,
op basis van goede kennis van de wet- en regelgeving, de
voorliggende voorzieningen waar mogelijk te gebruiken.
De benadeelde voelt zich gehoord en staat daadwerkelijk
centraal. Dit kan positieve invloed hebben op de uitein-
delijke regeling van de zaak.


