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1. Inleiding 

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) is, in het kader van het HvA speerpunt Urban Vitality (UV), 

een samenwerking gestart met de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) om vitaliteit en 

gezondheid te bevorderen van stadsbewoners in de wijken van Amsterdam (Urban Vitality, 2018). 

 

Eén van de projecten van UV is gericht op de betrokkenheid van studenten bij een maatschappelijke 

opvang (MO). De afgelopen maanden is er binnen de maatschappelijke opvang (MO) de Aak 

onderzoek gedaan naar de meerwaarde van ergotherapie binnen deze instelling. Dit is gedaan door 

middel van een kwalitatief onderzoek.  

 

Het doel tijdens dit onderzoek was als volgt:  

De opdrachtgevers willen de zorg voor de cliënten in de Aak optimaliseren, gericht op het bevorderen 

hoofdvraag van gezondheid en welzijn, het dagelijks handelen en de participatie middels ergotherapie. 

 

Om een bijdrage te leveren aan dit doel, is dit aanbevelingsrapport geschreven gebaseerd op 

literatuur- en praktijkonderzoek. De volgende hoofdvraag is hierbij onderzocht en beantwoord: 

 

“Wat kan ergotherapie bijdragen bij het begeleiden, ondersteunen en versterken van de cliënten in de 

Aak om gezondheid en welzijn, het dagelijks handelen en de participatie te bevorderen?” 

 

Voor verdere onderbouwing van deze aanbevelingen wordt er verwezen naar de theoretische 

onderbouwing (Çetintas, Kool & Visser, 2019).  
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2. Methode 
In dit hoofdstuk wordt de methode die is gevolgd tijdens het onderzoek beschreven.  

2.1 Literatuuronderzoek 

Tijdens het literatuuronderzoek is er ingegaan op de volgende deelvragen: 

● Wat is er bekend over het bevorderen van het betekenisvol handelen bij dak- en thuisloze 

cliënten met een verslaving? 

● Wat is er bekend over hulpvragen van verslaafde dak- en thuislozen? 

● Welke eisen stelt het werken in een MO aan een zorgprofessional? 

 

Voor het literatuuronderzoek is een stappenplan gevolgd dat gebaseerd is op de cochrane methode 

(Cochrane, 2019). Deze stappen zijn terug te vinden in bijlage 1. Naast de stappen van Cochrane zijn 

de artikelen beoordeeld op betrouwbaarheid en relevantie aan de hand van de beoordelingslijsten van 

de Critical Appraisal Skills Programme (CASP, 2018). Ook is er een peer-review gehouden van de 

selectieprocedure doordat de onderzoekers kritisch naar elkaars literatuurstudie hebben gekeken.  

De conclusies uit het literatuuronderzoek zijn terug te lezen in paragraaf 3.1 van de theoretische 

onderbouwing (Çetintas, Kool & Visser, 2019) en in de individuele literatuurstudies van Çetintas 

(2019), Kool (2019) en Visser (2019). 

2.2 Praktijkonderzoek 

Tijdens het praktijkonderzoek is er ingegaan op de volgende deelvragen: 

● Wat zijn de hulpvragen van de verschillende groepen cliënten van de Aak? 

● Wat mist er momenteel nog in het aanbod bij de Aak? 

● Welke eisen stelt het werken in een MO aan een zorgprofessional? 

 

Tijdens het praktijkonderzoek bij de cliënten, is er ingegaan op de hulpvragen van de cliënt. Hierbij is 

gebruik gemaakt van een semi-gestructureerd interview. Hierbij was het doel om antwoord te krijgen 

op de vraag hoe ergotherapie kan bijdragen aan de gezondheid en welzijn van dak- en thuislozen. Er 

zijn in totaal negen cliënten geïnterviewd.  

 

Onder de zorgprofessionals is een enquête afgenomen. Tijdens deze enquête bij de zorgprofessionals 

is er ingegaan op de eisen die het werken in een maatschappelijke opvang aan een zorgprofessional 

stelt. 

 

Voor de volledige beschrijving van de praktijkonderzoek methode, wordt er naar hoofdstuk 2.2 van de 

theoretische onderbouwing verwezen (Çetintas, Kool & Visser, 2019). 
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3. Resultaten 
In dit hoofdstuk wordt er ingegaan op de hulpvragen van de dak- en thuislozen, de kenmerken van 

dak- en thuislozen en wat er nodig is om te kunnen werken in een MO. Voor de volledige resultaten 

uit dit onderzoek, wordt er verwezen naar hoofdstuk 3 van de theoretische onderbouwing (Çetintas, 

Kool & Visser, 2019). 

 

Hulpvragen dak- en thuislozen 

Dak- en thuislozen hebben hulpvragen op het gebied van zelfverzorging, zelfredzaamheid, 

dagindeling, het oppakken van dagelijkse activiteiten en terugkeer naar werk of opleiding. In 

hoofdstuk 4 staat verder beschreven wat ergotherapie kan bijdragen met betrekking tot deze 

hulpvragen.  

 

Kenmerken dak- en thuislozen 

Dak- en thuislozen hebben behoefte aan duidelijke en eenvoudige uitleg nodig. Veel van de bewoners 

in de Aak hebben een verslaving aan alcohol of drugs. Dit heeft gevolgen voor de mate van controle 

in het dagelijks leven (Loth, Rutten & van der Putten, 2014).  

Zo hebben (verslaafde) dak- en thuislozen moeite met gedetailleerde plannen maken, over zichzelf 

nadenken, het veranderen van mening en het aanpassen aan omstandigheden.  

Daarbij komt dat dak- en thuislozen moeite hebben met het starten, stoppen en reguleren van 

activiteiten wat leidt tot passiviteit, apathie1, impulsiviteit en ontremming. 

Problemen bij het reguleren van het leven kunnen daarnaast leiden tot gebrek aan 

organisatievermogen, flexibiliteit en inzicht (Loth, Rutten & van der Putten, 2014). 

 

Andere kenmerken van de dak- en thuislozen zijn volgens Loth, Rutten & van der Putten (2014):  

● Het ontkennen van gebruik 

● Bagatelliseren van gebruikspatroon 

● Anderen de schuld geven van eigen gebruik 

● Projecteren van eigen gedrag op anderen  

● Rationalisatie, ontkenning van de ernst van de situatie door deze uit te leggen en te verklaren. 

 

Zorgprofessional in een maatschappelijke opvang 

Verschillende eigenschappen en vaardigheden zijn van belang voor elke zorgprofessional in elke 

instelling. Voorbeelden hiervan zijn: goed kunnen samenwerken, het hebben van vakkennis, empathie 

kunnen tonen en zorgzaam zijn.  

 

Om in een MO te werken moet je daarnaast als zorgprofessional geduldig, begripvol, flexibel en 

stressbestendig zijn. Ook is het inzetten van humor en je gelijkwaardig en duidelijk opstellen een pré. 

 

Tevens is het aanpassen aan de situatie een belangrijke eigenschap om te hebben binnen een MO. 

Hierbij is het belangrijk om aan te voelen wanneer je dichtbij de cliënt moet staan en of wanneer je 

afstand moet houden. Het stellen van grenzen is belangrijk bij dak- en thuislozen. Ook het nemen van 

initiatief als zorgprofessional is belangrijk.  

 

 

 
1 Het gevoel dat je lusteloos en onverschillig bent (Woorden.org, 2019). 
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Benaderingswijze  

De begeleiding van de cliënten verschilt per situatie en persoon. Er moeten rekening gehouden 

worden met de (somatisch en/of psychiatrische) problemen van de cliënt. Soms moet er een directieve 

benadering toegepast en soms een meegaande benadering. Het is afhankelijk van de cliënt die je voor 

je hebt. Daarnaast is het belangrijk om bij dak- en thuislozen duidelijk te zijn en te wijzen op hun 

eigen verantwoordelijkheid. Het krachtgericht werken staat hierbij centraal. Tijdens deze benadering 

is een open houding naar cliënten belangrijk. Er wordt altijd uitgegaan van de mogelijkheden van de 

cliënt en niet van de beperkingen. De zorgprofessional biedt ondersteuning bij het herstelproces, maar 

de cliënt heeft altijd de leidende rol. Tenslotte is het belangrijk om als zorgprofessional een voorbeeld 

houding aan te nemen zodat de cliënt zich hieraan kan spiegelen.  
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4. Aanbevelingen 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de meerwaarde van ergotherapie binnen een maatschappelijke 

opvang. Het volledige overzicht van de resultaten uit het onderzoek is te vinden in hoofdstuk 3 van de 

theoretische onderbouwing (Çetintas, Kool & Visser, 2019). 

 

Een ergotherapeut is een expert in het mogelijk maken van het handelen. Een ergotherapeut zet zich in 

om de gezondheid en welzijn van mensen te bevorderen met als aangrijpingspunt het mogelijk maken 

van het dagelijks handelen (van Hartingsveldt, Logister-Proost & Kinébian, 2010). Ergotherapeuten 

kunnen dak- en thuislozen ondersteunen bij het (opnieuw) aanleren van diverse vaardigheden op de 

drie handelingsgebieden: wonen/zorgen, werken/leren en vrije-tijd/spel (van Hartingsveldt, 2017). 

Door ergotherapie toe te voegen aan de zorg voor dak- en thuislozen en mensen met een 

verslaving, wordt de kans op het deelnemen aan het dagelijks- en maatschappelijk leven 

vergroot (Le Granse & Kuijper, 2017). 

 

Dagelijkse activiteiten 

Een ergotherapeut kan met de cliënten weer dagelijkse activiteiten aanleren die nodig zijn als zij op 

zichzelf gaan wonen. De basisvaardigheden - zoals koken - moeten weer opnieuw aangeleerd worden 

om op zichzelf te wonen. Fogg & Helfrich (2007) geven aan dat dak- en thuislozen het meeste 

profiteren van een training door vaardigheden van het dagelijkse leven te oefenen in de praktijk. 

Het trainen van deze dagelijkse vaardigheden behoort tot de taken die een ergotherapeut op zich kan 

nemen. Binnen de maatschappelijke opvang zou de cliënt bijvoorbeeld meer betrokken kunnen 

worden bij dagelijkse activiteiten als het koken, onderhouden van de kamer en de gemeenschappelijke 

ruimtes. 

  

Omgaan met vermoeidheid 

Een veel voorkomende hulpvraag van de cliënten binnen de Aak is het omgaan met vermoeidheid.  

Als ergotherapeut kijkt men vaak naar vermoeidheid en hoe energie beter verdeeld kan worden. Zo 

wordt er gekeken naar de dagindeling of naar alternatieven bij het uitvoeren van activiteiten. Een 

module die hierbij vaak wordt gebruikt is de interventie2 Niet Rennen Maar Plannen (Baars-Elsinga, 

Geusgens, van Heugten & Visser-Meily, 2014). In deze module wordt er allereerst meer uitleg 

gegeven over vermoeidheid en de gevolgen hiervan. Daarna wordt er samen met met de therapeut 

gekeken naar de dagindeling en de vermoeidheid over de dag. Zeker dit gedeelte kan van belang zijn 

bij dak- en thuislozen, omdat de participanten aangeven dat zij baat hebben bij structuur en ritme over 

de dag. Vervolgens wordt er samen met de cliënt gekeken naar strategieën om te leren omgaan met de 

vermoeidheid en de beperkte belastbaarheid  (Baars-Elsinga, Geusgens, van Heugten & Visser-Meily, 

2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Een actieve handeling om een probleem op te lossen (Woorden.org, 2019) 
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Hulpmiddelen 

Als handelingen niet meer gaan zoals voorheen, moet er gekeken worden hoe deze handelingen 

gecompenseerd kunnen worden. Deze compensatie kan worden ingezet door een activiteit op een 

andere manier uit te voeren, door aanpassingen in de omgeving of door hulpmiddelen (de Vriess et al., 

2012). Het advies verlenen over bepaalde hulpmiddelen is één van de taken van een ergotherapeut.  

 

Vanuit de interviews en observaties van de onderzoekers kwam naar voren dat er behoefte is aan 

passende hulpmiddelen om zelfstandig voort te bewegen. Zo zijn hulpmiddelen vaak niet van goede 

kwaliteit en niet goed ingesteld. Ook het inzetten van meerdere hulpmiddelen en aanpassingen in de 

badkamer kan de ergotherapeut bij adviseren. 

 

(Vrijwilligers)werk en opleiding 

Een veelvoorkomende vraag vanuit vanuit de interviews hebben betrekking tot het weer oppakken van 

passend werk. Dit kan zijn doordat zij werk doen die te zwaar is voor hun of die ze niet leuk vinden.  

Bronckaerts, Crunelle & Matthys (2016) geven aan dat ergotherapeuten een rol kunnen spelen bij het 

begeleiden van het beroepsmatig functioneren. Hierbij kan gedacht worden aan rehabilitatie3. Het 

zoeken naar een opleiding is ook een vraag die uit meerdere interviews naar voren komt. Bij het 

zoeken naar werk of een opleiding zal er samen met de cliënt gekeken worden naar de mogelijkheden. 

Hiernaast zal de ergotherapeut samen kijken hoe het werk of een opleiding het beste aan kan sluiten 

bij de cliënt. Dit wordt gedaan door te kijken naar de persoon, het handelen en de omgeving. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 Herstel van een vroegere toestand (Woorden.org, 2019) 
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