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Visueel hulpmiddel Kijkvorm

Van hulpvraag naar een
gezamenlijk gedragen
plan van aanpak

Tekst: drs. Theone Kampstra

Visuele informatie wordt vaak beter onthouden dan auditieve informatie. Toch praten we veel tijdens
onze behandeling. Hoe kunnen we als kinderergotherapeuten nog beter luisteren naar kinderen
en hun ouders? Hoe kunnen we laten zien dat we hun verhaal goed gehoord hebben? En op welke
manier kunnen zij zich meer betrokken voelen bij de totstandkoming van beslissingen over wat nodig is?
Dit waren vragen die we onszelf stelden als praktijk, en we vonden antwoorden in Kijkvorm Basis: een
visueel hulpmiddel bij gespreksvoering.
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Occupational Performance Measurement (COPM). Kinderen
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Oplossingsgericht werken
Visualiseren en samen beslissen
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Kijkvorm Basis is vanuit de praktijk ontwikkeld door

op diverse werk- en denkwijzen die professionals veelal goed

orthopedagogen/GZ-psychologen Donja Dirks en Nicole Bos.

kennen. Denk bijvoorbeeld aan het oplossingsgericht werken,
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een belangrijke werkwijze die veel ergotherapeuten inzetten.

ciaal daarvoor ontwikkelde magneten. Het bord ligt tussen jou
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Als kinderergotherapeut ben ik enthousiast over Kijkvorm

je samen toe naar één beeld, dat antwoord geeft op wat er
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meerwaarde is binnen de kinderergotherapie, maar juist ook
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Score voor uitvoering en tevredenheid
Binnen de praktijk zetten we Kijkvorm Basis bijvoorbeeld
in tijdens de intakefase bij het afnemen van de Canadian
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veel ergotherapeuten Kijkvorm Basis gaan gebruiken en het
gaan ervaren als zinvol hulpmiddel tijdens de intakefase en
evaluatiefase.

