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OCMW HOEILAART 
 

 
Functiebeschrijving 

 

1. Identificatiegegevens van de functie 

 
Functiebenaming: Ergotherapeut 
 
Statuut: Contractueel of statutair bediende 
 
Functionele loopbaan: BV1 – BV3 
 
Dienst:   Woonzorgcentrum Hof ten Doenberghe 
 
In voege vanaf: 01/04/2014 
 

 
 
2. Doel van de functie 
De ergotherapeut streeft naar een optimale kwaliteit van het leven door de bewoner alle 
kansen te geven om hun psychische, fysische en sociale mogelijkheden te behouden en te 
bevorderen, waardoor een optimaal functioneren wordt nagestreefd alsook een optimaal 
comfort voor de meer zorgbehoevende en palliatieve bewoners om aldus de levenskwaliteit 
te verbeteren. Hij/zij kan tevens als referentiepersoon voor dementie worden aangeduid. 

 
 
 

3. Netwerkelementen 
De ergotherapeut staat onder leiding van de hoofdverpleegkundige. Hij/zij werkt samen met 
de verpleegkundigen, zorgkundigen, kinesitherapeuten en animatoren. 
Hij/zij deelt en ontvangt informatie met de leidinggevende en met de andere leden van het 
multidisciplinair overleg. 
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4. Resultaatgebieden 
1. T.a.v. gebruikers: 

- Zelfredzaamheid bevorderen of in stand houden door activiteiten binnen het 
dagelijks leven te organiseren, realiteits- en oriëntatietraining, cognitieve functies 
stimuleren, de mobiliteit en motorische vaardigheden bevorderen en onderhouden 
en advies en hulp verlenen bij de maaltijdbegeleiding, wassen en aankleden. 
- Belevingsgericht benaderen met aandacht voor de Passiviteiten van het Dagelijks 
Leven, de sensorische stimulatie en het lichamelijk comfort. 
- De woonomgeving structureren en adviseren door coördinatie van hulpmiddelen + 
opvolging van het gebruik ervan. 
- Adviezen geven over aangepaste kledij en schoeisel en aangepaste hulpmiddelen 
bij de Activiteiten Dagelijks Leven-therapie en/of persoonlijke benodigdheden. 
- Nagaan welke behoeften, mogelijkheden en/of beperkingen er bij de bewoners zijn 
op functioneel en mentaal vlak, een Mini-Mental State Examination afnemen en deze 
bevindingen en andere observaties rapporteren. 
- Een huislijke sfeer creëren, een empathische en animatieve houding aannemen en 
de sociale contacten stimuleren en onderhouden. 

 
2. T.a.v. externe personen: 
 - Familie informeren i.v.m. het structureren van de woonomgeving, mogelijke 
      hulpmiddelen en aangepaste kledij en schoeisel. 

- Contact houden met leveranciers van hulpmiddelen. 
- Stagiairs ergotherapeuten begeleiden. 
 

3. T.a.v. leidinggevenden: 
  - Een open communicatie onderhouden en problemen signaleren. 
     - Projecten mee bedenken en uitwerken m.b.t. de zorgvernieuwing en de kwaliteit 
     van de zorg. 
     - Deelname aan het multi-disciplinair overleg. 
 
4. T.a.v. personeelsleden: 
  - Uitwisseling van kennis en ervaring en bepalen van gezamenlijke doelstellingen op 
      het multidisciplinair overleg en briefings. 
  - Advies geven over ergotherapieën en hulpmiddelen. 
      - Dag- en weekschema’s van de activiteiten bekend maken. 
    - Overlegmomenten organiseren met de ergotherapeut van de andere afdelingen   
      en zorgen voor een goede samenwerking. 

            - Het belang van de eigen discipline kunnen situeren t.a.v. de andere zorgverlening 
           en werken in teamverband. 

5. Als referentiepersoon dementie: 
 - Als raadgever optreden in verband met en advies geven over vragen in verband 
           met de omkadering van en de verzorging die gegeven wordt aan personen die lijden 
          aan dementie en hun omgeving. 
           - Zich informeren over de wetgeving in verband met dementie. 
           - De directie bijstaan bij de vorming van het personeel in verband met dementie en 
          voorstellen formuleren over externe deskundigen die delen van deze opleidingen 
          kunnen geven. 
          - Het personeel bewust maken van tekenen van beginnende dementie. Op basis  
          daarvan in samenspraak met de hoofdverpleegkundige de behandelende arts en/of  
          de raadgevend en coördinerend arts hiervan op de hoogte brengen. 
          - Het personeel en de omgeving van personen met dementie stimuleren om over de  
          problematiek van dementie na te denken en om een aanpak en een houding te 
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          ontwikkelen die het welzijn van deze personen kan verbeteren. 
- Meewerken aan het ontwikkelen van een kwaliteitspolitiek (procedures, 
multidisciplinair overleg, enz.) in verband met de omkadering van en de zorg 
voor personen met dementie. 

            - Pleiten voor het oprichten van een netwerk met daarin alle belangrijke 
            partners: het expertisecentrum dementie, het geriatrisch dagziekenhuis 
            waarmee er een functionele band moet gecreëerd worden, de coördinerend en  
            raadgevend arts, andere referentiepersonen in verband met  dementie. 
            - Instaan voor een verbindingsfunctie tussen dit netwerk en de coördinerend en  
            raadgevend arts. 
            - Het personeel en de directie stimuleren om te blijven zoeken naar middelen die  
            de levenskwaliteit van personen met dementie kunnen verbeteren. 
             - Aan de directie voorstellen doen in verband met de verbetering van de  
             levenskwaliteit van het personeel dat personen met dementie verzorgt of  
             bijstaat, en dit binnen de ganse organisatie en onder toezicht van externe  
             deskundigen. 

 
6. Andere: 
  - Rapportage in het elektronisch zorgdossier. 
     - Vlot inspelen op de plotse noden van de bewoners. 
     - Initiatief nemen in de gemeenschappelijke activiteiten. 
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5.  Competenties 

Kennis: - Inzicht in de omgang met dementerende bejaarden en diens 
belevingswereld. 
- Basiskennis psychogeriatrie. 
- Basiskennis woonzorgdecreet en OCMW decreet. 
 

Vaardigheden: - Sociale en communicatieve vaardigheden zoals empathisch en 
assertief omgaan met de bejaarden en diens familieleden. 
- Verzorgd taalgebruik. 
- Kunnen omgaan met de gevolgen van ouder worden. 
- Op zelfstandige basis opdrachten correct en tijdig kunnen 
afwerken, maar ook in teamverband kunnen werken met de 
andere disciplines. 
- Sterk observatievermogen. 
- Kunnen inspelen op de individualiteit van de bewoners. 
- Aanleg voor organisatie, contacten leggen en rapportering. 
  

Formele vereisten: Bij aanwerving: 
- Diploma ergotherapie dat toegang geeft tot niveau B + erkend 
zijn door het RIZIV. 
- Slagen in het aanwervingsexamen zoals bepaald in de 
Rechtspositieregeling. 
 

 
 
 
 
 
 
 


