
Als ergotherapeuten hechten wij eraan een reactie te geven op het Groenboek over geestelijke 
Gezondheid. 
 
Hoewel er door uiteenlopende redenen relatief en absoluut weinig ergotherapeuten werkzaam 
zijn in de Nederlandse Geestelijke Gezondheidszorg heeft de ergotherapie een groot 
potentieel aan interventies die uitstekend kunnen bijdragen aan het behalen van  de 
doelstellingen die genoemd worden in het rapport. In andere landen in Europa, bijvoorbeeld 
Griekenland en  het Verenigd Koninkrijk kennen een grote en belangrijke ergotherapietraditie 
in de geestrijke gezondheidszorg. 
In het onderstaande zullen naar aanleiding van de in het rapport gestelde vragen 
verschillende opmerkingen, aantekeningen, suggesties gedaan worden. 
Hoewel in het Groenboek nergens bepaalde (beroeps)groepen worden genoemd vinden we in 
de teneur van het stuk weinig ruimte voor de meningen  en inzet van ervaringsdeskundigen. 
 
Ad 1. Hoe belangrijk is de geestelijke gezondheid van de bevolking voor strategische 
beleidsdoelstellingen van de EU, zoals uiteengezet in punt 1. 
 
Uiteraard kunnen wij als individuen en als beroepsgroep ons scharen achter het idee dat de 
geestelijke gezondheid van groot belang is. Er is geen goede gezondheid, zonder goede 
geestelijke gezondheid. Toch is opvallend dat er ondanks vele talkshows, 
voorlichtingscampagnes, populair medische artikelen en televisieprogramma’s het 
kennisniveau van geestelijke gezondheid van de Nederlandse bevolking vrij laag is.  
Informeren van het publiek lijkt van het grootste belang zowel in het kader van preventie als 
ook als middel om stigmatisering van groepen tegen te gaan. 
Het is prettig te lezen dat ook het economische aspect van geen goede geestelijke 
gezondheidszorg onderkent wordt.  
Veel mensen blijven door onvoldoende spankracht, overzicht en initiatief in een uitzichtloze 
situatie en kunnen daardoor niet bijdragen aan zowel hun eigen gezondheid als aan het 
maatschappelijk verkeer en de economie. 
Wij  zijn van mening dat het belangrijk is goed te analyseren wat de oorzaken zijn van 
bijvoorbeeld de toename van bijvoorbeeld depressie. Is het raplexity ( snelle en complexe 
voortdurend veranderende samenleving – is dit meer dan het altijd is geweest?), gaan minder 
mensen dood aan andere zaken, toename migratie, toename individualiteit enz. enz. 
Dat er, naast medische interventies, ook maatregelen genomen moeten worden op het gebied 
van de sociale factoren lijkt ons van het grootste belang. Een sociale invalshoek maakt het 
mogelijk om aspecten als de toegang tot en behoud van werk, de kwaliteit en duurzaamheid 
van werk, de samenhang van gemeenschappen enz. te belichten. Juist hier zou de discipline 
ergotherapie een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 
 
Ad 2. Zou de totstandbrenging van  een allesomvattende  EU-strategie inzake geestelijke 
gezondheid een toegevoegde waarde inhouden voor de huidige en geplande maatregelen 
en stelt punt 5 passende prioriteiten voor? 
 
Mede door ons lidmaatschap van de COTEC ( Council of Occupational Therapists for 
European Countries ) zijn wij geïnformeerd over de grote verschillen die bestaan in de EU 
lidstaten op dit gebied én de moeilijkheden die werken in Europees verband met zich 
meebrengt. Ook de verschillen tussen de Europese landen op het gebied van disability beleid, 
zoals o.a. beschreven in het onderzoek van Professor van den Heuvel geeft veel inzicht in de 
verschillende visies en beleid en de daaruit voortvloeiende ongelijkheid die in Europa bestaat 
en geeft aan dat harmonisatie nog ver weg is.Al heeft het o.a. het EuropeseTuning project 



aangetoond dat Europese samenwerking wel mogelijk en succesvol kan zijn, zijn wij gezien 
de genoemde verschillen wat terughoudend om op elk van de genoemde gebieden een 
Europees-breed initiatief op te zetten.  
Uit de literatuur zijn er duidelijke signalen dat de geestelijke gezondheid zeer cultuur- en 
contextspecifiek is en de culturele aspecten de beleving van de geestelijke gezondheid van 
mensen zowel in beleving als in vorm beïnvloeden. Gedacht zou kunnen worden aan 
samenwerkingsverbanden waarin het van elkaar leren, gemeenschappelijk onderzoek (indien 
voldoende overeenkomsten in de context, of juist gericht op het beschrijven van de 
verschillende contexten), of best practices aan de orde zouden kunnen komen. Aan de andere 
kant, is afstemming binnen de verschillende landen en culturen in verband met de toenemende 
internationalisering en globalisering juist een voorwaarde voor het behouden en vergroten van 
de (geestelijke) gezondheidszorg. 
Ergotherapie kan een zinvolle bijdrage leveren aan deze gezondheidszorg. Binnen de 
ergotherapie worden bij uitstek (a) de persoon, (b) de context, (c) het handelen met elkaar in 
verband gebracht, met de bedoeling tot een “gezonde” balans te komen. 
Ook zou het formuleren van  minimum eisen en of richtlijnen op verschillende gebieden een 
constructieve en haalbare start zou kunnen zijn. 
 
Voor ons als beroepsgroep zou het goed zijn als er binnen de beroepsgroep meer aandacht 
besteed zou worden aan de Europese regels en wetgeving op dit gebied. Hierbij dient het 
belang van deze regels te worden uitgelegd. Het tijdschrift van de NVE, de website en 
lezingen zijn hiervoor geëigende kanalen. Occupational justice en occupational deprivation ( 
apartheid) zijn in dit kader ook onderwerpen waar meer aandacht besteed zou moeten worden, 
zowel binnen als buiten de beroepsgroep. 
Voor de ergotherapie zou het stimulerend en nuttig zijn om in Europees verband onderzoek te 
kunnen doen naar bijvoorbeeld aspecten uit de occupational science in relatie tot het 
ontwikkelen, beschrijven en onderzoeken van methodieken. Als er onderzoeksgeld 
beschikbaar zou komen om onderzoek te doen naar de effectivteit van ergotherapie in de 
geestelijke gezondheidszorg zou dat een sprong vooruit kunnen betekenen.Dit is zeker van 
belang nu overal steeds meer gekeken wordt of interventies werken en wat de baten en kosten 
zijn.  Helaas is er erg weinig ET onderzoek in de psychiatrie. Wel onderzoek in de psychiatrie 
waar ergotherapeuten wat aan hebben. Een andere optie is om aan te sluiten bij ander 
onderzoek. Duidelijk zal moeten worden niet alleen welke interventies (van welke discipline 
dan ook) effectief zijn en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden om tot goede 
resultaten op de genoemde gebieden te kunnen komen. 
 
Verbetering van de levenskwaliteit door sociale integratie is een belangrijk punt voor 
ergotherapie en ergotherapeuten. Sterker gezegd de ergotherapie heeft het verhogen van de 
kwaliteit van leven voor cliënten als haar belangrijkste doel. Zeker gezien de cliënt- en 
ontwikkelingsgerichte benadering van de ergotherapie zal de discipline een grote bijdrage aan 
de kwaliteit van leven van burgers kunnen leveren. Het uitgaan van mogelijkheden en het 
bieden van ontwikkelingskansen is stimulerender dan het richten op dat wat niet meer 
mogelijk is. Daarbij sluit de holistische visie en de gerichtheid op de levensgebieden 
zelfredzaamheid, werk en (vrije) tijdsbesteding/ontspanning aan op de genoemde 
doelstellingen. 
  
Ad 3. Kunnen de in de punten 6 en 7 voorgestelde initiatieven de coördinatie tussen 
lidstaten ondersteunen, de integratie van geestelijke gezondheid in het 
gezondheidsbeleid en andere beleidssectoren alsook in de maatregelen van 



belanghebbenden bevorderden en het onderzoek e het beleid inzake aspecten van de 
geestelijke gezondheid beter met elkaar in verbinding brengen? 
 
De initiatieven zoals voorgesteld in de punten 6 en 7 lijken goed.  
Het zal bijzonder belangrijk zijn alle stakeholders hier in een vroeg stadium bij te betrekken 
en met name ook te activeren. Hierbij moeten de politici, maar ook de potentiële financierders 
van de zorg in elk geval meegenomen worden. Er zal voor gewaakt moeten worden dat de 
stuurgroep een realistisch beleid voorstelt en implementeert, passend bij de EU als totaal, en 
de specifieke landen in het bijzonder. Het moet geen loos beleid worden. 
 
Het idee om alle pijlen te richten op vermaatschappelijking en echte begeleiding daarvan 
ondersteunen wij van harte. Dit zal ook moeten inhouden dat er voldoende geld is om mensen 
langdurig te begeleiden in allerlei maatschappelijke situaties zonder dat daar teveel ‘papieren-
procedures’in de weg staan. Ook hier zou onderzoek in Europees verband naar de effecten 
van de verschillende begeleidingsvormen van groot belang zijn. 
 
De succesvolle maatregelen die in het Groenboek genoemd worden zijn belangrijk voor 
ergotherapeuten. Dit betekent ook dat ergotherapeuten meer community based gaan werken 
en mensen zodanig ondersteunen dat ze kunnen werken, leven enz. In de opleidingen 
ergotherapie zal dan ook bij alle leeftijdscategorieën aandacht besteed moeten worden aan de 
psychische componenten van elke levensfase, ook in het kader van preventie. Ook zal kennis  
over methodieken over het werken met  (kwetsbare) groepen in de samenleving overgedragen 
moeten worden. 
 
Voor de beroepsgroep Ergotherapie is in Europees verband nog veel te doen.  
In navolging van de projecten die vanuit het thematisch Netwerk ENOTHE zijn gedaan 
zouden er projecten gericht op de geestelijke gezondheidszorg ontwikkeld kunnen worden. 
In een  artikel over OT in mental health in het Journal  van de World Federation of 
Occupational Therapists (WFOT) van november 2005 concluderen Haglund, Brintnell, 
Larsson en Piergrossi dat strategische acties ondernomen moeten worden en men pro-actief 
moet zijn in de nu razendsnelle ontwikkelingen in de geestelijke gezondheidszorg in Europa . 
“ we must develop our information systems on practice and research just as we have begun 
with education. We must avoid duplication but have greater sensitivity to the need to pool 
data internationally, as OT is a global health and social service contributor”  
Ondanks het feit dat er nog veel moet gebeuren in eigen kring zijn wij van mening dat de 
ergotherapie als discipline een waardevolle bijdrage kan leveren aan de doelstellingen zoals 
genoemd in het Groenboek Geestelijke gezondheid. 
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