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BACHELOR - KORTRIJK Campus Graaf Karel de Goedelaan
Voor elke mens een betekenisvol bestaan: dat wordt je doel.
Samen met de cliënt zoeken naar een haalbare en uitdagende leef- en werkomgeving: dat wordt je passie.
Een ergotherapeut is een expert in mensen.
Als ergotherapeut begeleid je mensen met een beperking in het uitvoeren van hun dagelijkse activiteiten.
Soms kan een cliënt voor hem belangrijke activiteiten niet zelfstandig uitvoeren.
De ergotherapeut biedt een oplossing op maat zowel in wonen, werken, zelfzorg en vrije tijd.
Voor wie graag actief en creatief aan de slag gaat met mensen om zo hun zelfstandigheid en levenskwaliteit te
verhogen.

Je komt terecht in volgende beroepen

Troeven

Een ergotherapeut werkt met kinderen, volwassenen
of ouderen met een mentale, fysieke of psychische
beperking. Dit in zorginstellingen, ziekenhuizen, scholen,
aan huis of als zelfstandige.

Een persoonlijke aanpak waar je jouw talenten kan
inzetten. De minors Adaptation & Design en
Wellbeing & Coaching leren je innoverend denken,
anticiperend op de toekomstige gezondheidszorg.

Tip: voor onze andere opleidingen binnen
Mens en welzijn neem een kijkje op howest.be
Volg ons op facebook
www.facebook.com/ergotherapie-howest

Meer info:
ergo@howest.be
www.howest.be/ergotherapie
056 24 12 11
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In deze semesters kan er gekozen worden voor buitenlandse studie of stage.
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Onze opleiding Ergotherapie stellen we voor aan de hand van een boom.
De stam van de boom stelt de kernelementen van Ergotherapie voor. De cliënt, het handelen en de eigen omgeving
staan centraal. Een zinvol bestaan voor iedere mens, dat is ons doel. Een haalbare én uitdagende leef- of werkomgeving
creëren, dat is onze passie.
In de kruin staan de vier belangrijkste doelgroepen van
een ergotherapeut. Als ergotherapeut werk je met
• personen met ouderdomsgerelateerde aandoeningen
en beperkingen
• personen met fysieke beperkingen
• personen met psychische problemen
• personen met ontwikkelingsstoornissen
De opleiding ergotherapie is inhoudelijk opgebouwd
aan de hand van zes rollen die de verschillende
dimensies van het beroep weergeven: Behandelaar,
Handelingsdiagnosticus, Gezondheidswerker, Adviseur &
Coach, Onderzoeker en Manager. De verschillende rollen
integreer je tijdens de praktijklessen en de stages.
De opleiding Ergotherapie aan Howest heeft net dat
tikkeltje meer en biedt een keuze tussen twee unieke
minors: Adaptation & Design en Wellbeing & Coaching.
Vanuit je talenten en voorkeur kan je zelf accenten leggen.
De minors leren je innoverend denken, anticiperend op de
toekomstige gezondheidszorg.
Na deze opleiding ben je direct inzetbaar in het werkveld.

ESIGN
ADAPTATION & D
In Adaptation & Design denkt de ergotherapeut samen
met de cliënt en zijn omgeving na over de beperking en de
oplossing. In co-design creëert men samen het product op
maat en is er meteen aanvaarding van het hulpmiddel door
de cliënt. Het hulpmiddel is een vriend, en geen vijand die
binnenkomt. We werken hiervoor samen met de opleiding
Industrieel Productontwerpen in Howest Kortrijk.

ACHING
WELLBEING & CO
In Wellbeing & Coaching empoweren we de cliënt vanuit zijn
eigen kracht. We streven ernaar ‘wellbeing’ te bereiken, een
optimale toestand van gezondheid. We gebruiken hiervoor
coachingsmethodieken en complementaire technieken
zoals Aromatherapie, Tai-Chi, Mindfulness en Yoga.

