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Jeonnet Scheffer: "Ergoth,erapeut rnoet zich losmaken vfln domein van gezond'heidszorg"

Een vak vol

Jeannet Scheffer denkt aan de vrouwvan 88 die ze enkele

maanden geleden bezocht. Een weduwe, alleenstaand' die

samen met haar man alles in haar huis zelf had gemaakt;

tafels, stoelen, kasten, het hele meubilair' "Echt een klus'

ser. Ze voelde dat ze niet lang meer zou leven en was bezig

alle kamers op te ruimen. Ze liet vol trots haar woning zien:

aan elk voorwerP zat een verhaal, een herinnering' We lie-

pen het huis door op valpreventie, om te kiiken hoe we het

valrisico voor haar konden beperken' De trapbekleding zat

los, ze kon er met haar voeten aan blijven haken' Reparatie

was nodig, maar wie kon dat doen? Haar kinderen wilde ze

er niet mee belasten, die woonden ver weg' Een paar weken

feannet scheffer is al 32 iaar ergotherapeut De laatste acht iaar is ze eigenaar van de eersteliins'

ergotherapiepmktiik Ergodus in Ede. ln al die iaren is het vak ergotherapie sterk veranderd: van

weefgetouw naar domotica. Maar haar maatschappeliike betuokkenheid niet' ulk kom op voor de

rechten van cliënten.'
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lk zie ziin handicaP niet meer

Ze houdt van de ontmoetingen met cliënten' "lk vind

mijn vak zo'n rijkdom hebben omdat ik dagelifks van hen

leer. Bilvoorbeeld hoe ze in soms zware omstandigheden

toch een mooi en betekenisvol leven kunnen leiden' lk heb

een meneer met een dwarslaesie en een dubbele boven-

beenamputatie in behandeling, die is de afgelopen iaren zo

krachtig geworden. Hii sport, zwemt, doet aan fitness' heeft

plezier bii alles wat hii doet. Die man is voor mii niet gehan'

dicapt. Althans, ik zie ziin handicap niet meer' De attitude

waarmee mensen in het leven staan, ook daar leer ik van'

Deze cliënt heeft in zekere zin ziin handicap overwonnen'

- 8 - ErgothzraPíeMagazíw 1 ' 2016

,Als ergotherapeut ben ik een spín ín het web en treed sorns op a'ls

interm e di air tuss en clí ënten en a,wlbt elijk e or ga,nis a'ti es . "

later stuurde ze me een brie{ handgeschreven' vol trots' Ze

had het zelfgerepareerd. Door ons gesprek had ze bedacht:

weet je wat, ik doe het zelí net als vroeger"'

Dat ziin de ontmoetingen en verhalen waarvan Jeannet

Scheffer geniet. "lk zeg wel eens: als ik oud ben' zou ik er

een boek over kunnen schriiven' lk heb trouwens al eerder

over miin werk geschreven. lk schreef ooit columns voor

Ergotherapie Magazine' Dat was heerliik om te doen'"

maar ik ken ook mensen die zich slachtoffer blijven voelen

van hun beperking. Die bliiven bi,ivoorbeeld eindeloos in

letselschadezaken hangen, om het vermeende onrecht te

bestrijden dat hen is aangedaan. Het is dan miin taak als

ergotherapeut om te trachten hen uit die slachtofferrol te

krijgen, maar dat is lastig."
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Laat mensen in hun waarde
ja, ze maakt makkelifk contact, cliënten nemen haar snel

in vertrouwen. "Misschien komt dat doordat ik laagdrempe-

lig ben. lk heb zelden een oordeel over mensen, ik laat ze in

hun waarde. Cliënten voelen dat, ze voelen geen schroom

om me te vertellen wat hen bezighoudt."

Oké, nóg een verhaal dan, over die andere dame van

88. Ze heeft rolstoelles, Jeannet leert haar riiden in een elek'

trische rolstoel. "Dat betekent oefenen, oefenen, maar de

tussendeur van het aPPartementencomplex waar ze woont,

gaat te snel dicht voor haar. Ze brak daardoor al eens haar

ellenboog. De deur sluit in 28 seconden' Ouderen die slecht

ter been zijn oí in een rolstoel zitten, halen dat niet altijd. De

deur bevat geen beveiligingssensor waarmee het dichtgaan

wordt vertraagd,"
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ln de pen klimmen
ln zo'n geval schriift ,eennet meteen een brief aan de

woningcoöperatie. "lk liet ze weten dat dit een gevaarliike

situatie is. Zo'n brief levert niet altiid het gewenste resul'

taat op, maar dit keer wel. Twee dagen later kreeg ik een

telefoontje dat de brief in goede orde was ontvangen. Zes

weken later was het opgelost. Ze hadden een sensor in de

deur geplaatst en meírouw kon voortaan rustig naar binnen

en buiten rijden. Dan heb ik eer van mijn werk"'

Dat Jeannet in de pen klimt, zegt iets over hoe ze haar

beroep uitoefent. 'Als ergotheraPeut sta je met beide benen

in de samenleving. Je signaleert dingen: op straat, in win'

kels, in gebouwen. Daar moet ie iets mee doen. Pas gele-

den bezocht ik met een rolstoelaíhankelijke cliënt de bakker

waar ze dagelijks haar brood koopt. De ingang van de bak'

kerij heeft echter een drempel waar ze met haar rolstoel niet

overheen kan. Dan zeg ik daar iets van, dat hoort bii mijn

werk."

teannet vindt daarom ook dat de ergotherapeut zich

moet losmaken van het domein van de gezondheidszorg.

"\)íe zitten daar nog teveel in. Dat geldt ook voor onze eigen

ergotherapiepraktijk. We zitten in een gezondheidscentrum

met huisartsen, frsiotherapeuten, diëtisten, maar ik had lie-

ver in een verzamelgebouw gezeten waar ook het buurthuis

is, waar mensen cursussen komen doen, het zangkoor haar

wekelilkse repetities houdt, maar waar tevens de huisarts of

de fsiotherapéut zit. Die kruisbestuiving tussen welzijn en

gezondheidszorg, die moeten we als ergotherapeuten veel

meer opzoeken."

Vergaderen doen we nooit
Ondertussen gaat het goed met haar eerstelijnsprak-

tijk. Ze begon deze acht jaar geleden na een loopbaan in

de kinderergotherapie, de volwassenenergotherapie en een

kortstondige carrière als teamleider van een gemeentelijk

WMO-team. "Dat laatste was leerzaam, maar ik werd er niet

gelukkig van. Alleen maar vergaderingen, honderden mails

beantwoorden, veel bureaucratie. lk hield dat een iaar vol,

toen nam ik ontslag. lk miste het contact met cliënten."

ln 20'15 groeide de omzet van haar prahiik met 25 Pro'

cent. Hoe doet ze dat) "We werken hier met vier tot viif

ergotherapeuten, allemaal zzp'erc. Vergaderen doen we

nooit, daar heb ik een hekel aan. !íe regelen onze afspra-

ken in de wandelgangen of via What's app, dat gaat prima.

Vier keer per iaar organiseren we iets gezelligs' Zoals laatst

een kerstdiner bii mij thuis, dan neemt iedereen iets lekkers

mee. We werken dus efficiënt met weinig overhead, maar de

groei komt ook door alle transities in 2015. Begeleiding en

ondersteuning horen nu bij de gemeente en we krijgen ook

steeds meer vragen van burgers. Die willen een voorziening

en/of ondersteuning, maar verdwalen in de wet- en regelge'

ving.Ze komen dan naar ons voor advies. Daarnaast kriigen

we steeds meer vragen van de thuiszorg. Sinds de thui5zorg

onder de Zorgveaekeringswet valt, ziin ze meer gespitst oP

de zelfredzaamheid van cliënten. Kan die cliënt echt niet

zelf zijn broek aantrekken, zijn boterhammen smeren, zijn

steunkousen aan- en uitdoenl Met die vragen komen ze

naar ons."

"We rnoeten oppo,ssen dat zelfredzaamheid geen polítieke retonek

w or dt, kretologl.e zondar inhoud. "

Advocaat van de cliënt
Niet iedere ergotherapeut doet dat, weet Jeannet. "lk

ken ook ergotherapeuten die het weliswaar signaleren, maar

het daar verder bij laten. Dat vind ik iammer. Je mist dan een

stuk van je werk. MÍjn stelling is: doe er wat mee, en vaak

heb je echt succes."

Misschien komt haar houding wel vanwege haar sterke

maatschappelijke betrokkenheid die ze haar gehele loop-

baan al met zich meedraagt. "lk zie mezelf als advocaat van

de cliënt, ik kom op voor zijn rechten. Als ergotherapeut ben

ik een spin in het web, en treed ik soms ook op als interme'

diair tussen cliënten en ambtelijke instanties zoals gemeen'

ten en woningcorporaties."

Die rol van advocaat vindt ze belangrijk omdat de

gezondheidszorg maar een klein deel uitmaakt van het leven

van cliënten, hoe ziek ze soms ook ziin. "Dat bezoek aan de

huisarts, de flsiotherapeut, de ergotherapeut, dat is maar

een klein stukje van hun leven' Het grootste deel van hun

leven speelt zich daarbuiten aí in de supermarkt, op kan'

toor, in de bibliotheek op de hoek."
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Kretologie zonder inhoud

Jeannet juicht dat toe, want het bevorderen van die zelf-

redzaamheid van ouderen, van mensen met een beperking'

is belangrifk. Tegeliikertiid plaatst ze er haar vraagtekens bij:

"Zelfstandigheid en zelfredzaamheid dreigen doorgescho-

ten begrippen te worden in onze samenleving' Het krilgt

teveel nadruk. \rJíoorden als zelfsturing, zelfregie, ik krilg

er de kriebels van. Het ziin woorden die ook door de poli-

tiek worden misbruikt. Het gaat niet om zelfsturing, maar

tets betekenen voor asielzoekers

Over andere groepen en culturen gesproken, fean'

net heeft ook contact met vluchtelingen. Niet heel veel,

want de meeste vluchtelingen in haar gemeente (waar een

groot oPVangcentrum is met vijfhonderd asielzoekers)

zijn gezonde, fonge Syriërs' Die hebben geen ergotheraPie

nodig. Dat neemt niet weg dat ze het komende iaar meer

energie wil steken in wat ze voor asielzoekers kan beteke-

nen. "Dit ziln mensen die de dageliikse routine missen, ze

Jm samensturing, niet om zelfregie, maar om samenregie'

,Ve moeten oppassen dat zelfredzaamheid geen politieke

retoriek wordt, kretologie zonder inhoud, Als mens besta

:e alleen maar dankzi,i anderen. Bij zelfredzaamheid hoort

caarom ook wederziidse aíhankelijkheid en onderlinge ver-

bondenheid. Door zelfsturing zo belangriik te maken, slui-

ien we bovendien groepen uit. lk zie veel Somalische en

,'íarokkaanse cliënten. Celooí gezin, familie' dat ziin voor

':en belangrijke waarden, zelfregie niet-"
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hebben geen bezigheden' Als ergotherapeuten kunnen we

daar mogeliik iets aan doen. Een cliënt van me heeft een

grote pluktuin , zii gaat contact zoeken met het asielzoe-

kerscentrum bil haar in de buurt. De asielzoekers zouden

kunnen helpen, om dan aan het eind van de middag een

kropie sla en een komkommer mee naar huis te kunnen

nemen. Dat is win-win voor iedereen. Van zulke ideeën word

ik enthousiast. En als ergotherapeut kan ik daar mogeliik

een stimulerende rol in spelen. Dat Past ook goed bii ons
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"Wíj helpen rnensen

te participeren ín de

samenlevíng."

beroepsprofiel. \íe helpen mensen te participeren in de

samenleving. Dat is precies de kruisbestuiving die ik voor

onze beroepsgroeP voor ogen heb'"

De vraag groeit alleen maar

De ergotherapie heeft de toekomst, dat was het thema

van het laarcongres 201 5. Jeannet is het daar van harte mee

eens. "We passen heel erg in deze tifd' lk merk het in onze

praktilk, de vraag groeit alleen maar' Ouderen en mensen

met een beperking bliiven langer thuis wonen en er komen

veel nieuwe technologieën oP ons af' Denk aan alle domo'

tica, lampen die aanspringen als ie het huis binnenkomt'

valdetectoren in vloer of tapiit, een digitale stem die straks

waarschuwt: vergeet uw huissleutels niet als u uw huis

verlaat, dat gaat allemaal gebeuren' Als we erin slagen om

aan te sluiten bii deze ontwikkelingen, voorzie ik voor ons

beroep een gouden toekomst'"

feannet voegt er plagerig aan toe dat als andere beroeps'

groepen, of zelfs de gehele samenleving, de visie en werk'

wijze van de ergotherapeuten zouden overnemen, ze het

ook niet erg zou vinden als het beroep ergotherapie zou

ophouden te bestaan. "lk heb twee collega-flsiotherapeuten

die werken met een ergotherapeutische blik' Dat vind ik

fantastisch. Het gaat er vooral om dat ons doel, de zelfred-

zaamheid van mensen bevorderen in de goede zin van het

woord, zich als een inkwlek verspreidt over de samenleving'

Als dat gebeurt, zijn we in onze missie geslaagd"'

Veel potentie onder ionge studenten

De afgelopen iaren heeft ze als eigenaar van een drukke

ergotherapiepraktilk werkweken van 50, 60 uur gedraaid' Het

komende iaar wil ze het wat rustiger aan doen' Dat betekent

dus ook taken overdragen aan haar iongere collega's' "Dat

gaat prima, lk heb uitstekende jonge collega's' lk heb ook

veel vertrouwen in de generatie ergotherapeuten die na mij

komt, er zit veel potentie onder de ionge studenten' Ook de

opleidingen pakken hun taak op. Zii trainen hun studenten

om met een bredere blik te kijken naar de maatschappii' Dat 
-

moet ook, want dat is de richting die ons vak op moet'"

Ze moet lachen. Want zelf is ze nog sterk medisch opge-

leid. "Een derde deel van miln opleiding bestond uit patho'

logie, anatomie, we moesten elk spiertie en botje kennen' lk

'Al,s we enn sl.agen otn a'&n

te sluiten bi de nieuwe

technol.o 91 eiin, v o orzie ík

uoor ovlsboroep s?,vt goudot\

toekornst."

behoor tot de laatste generatie ergotherapeuten die is opge-

leid met het weefgetouw. Vroeger was weven een techniek

binnen de ergotherapie om de arm'handfunctie te stimule-

ren. Je kunt ie dat niet meer voorstellen, maar ik heb als stu-

dent eindeloos zitten weven. Dat was ergotherapie tot begin

jaren 80. lk zeg altiid: ik ben opgeleid met het weefgetouw

en ik eindig met aPPs. Van weefgetouw naar domotica, dat

is miin loopbaan als ergotherapeut." è
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