
Ergotherapeut(e) in de evaluatie van de handicap  
 
 
 

Jobinhoud 
 
Je hoofdtaak is het evalueren van het verlies van de mobiliteit, de zelfredzaamheid en/of van het verdienvermogen van een 
persoon met een handicap om zo te bepalen of hij/zij aanspraak kan maken op sociale tegemoetkomingen en/of attesten. 
Je maakt deel uit van een multidisciplinair team in een van onze regionale medische centra en brengt binnen dit brede team 
je specifieke expertise als ergotherapeut(e).  
 
Voornaamste taken: 
 
 Je staat ten dienste van onze klanten: 

o Je verstrekt burgers en partners algemene informatie over de verschillende producten die bij DG Han kunnen 
aangevraagd worden, wat de voorwaarden zijn en hoe zo een aanvraag verloopt. 

o Je beantwoordt specifieke vragen van burgers en partners over hun aanvraag (bv. je verstrekt specifieke 
informatie over de stand van zaken in hun dossier, of er een onderzoek moet volgen of dat het dossier op basis 
van stukken behandeld kan worden, je legt de motivatie van een toegekende evaluatie uit in begrijpbare 
terminologie en geeft aan wat men kan doen wanneer men niet akkoord is, …). 

o Je helpt aanvragers om hun aanvraag voldoende te documenteren en zo nodig win je bijkomende inlichtingen 
in bij de aanvrager zelf of bij zijn/haar behandelende arts, paramedicus of begeleidingsdienst. 

o Je legt contacten met huisartsen, specialisten, paramedici en diverse begeleidingsdiensten en verstrekt hen 
informatie over de werking van DG HAN zodat ze snel en adequaat reageren op onze vraag om informatie. 

o Je verwijst burgers en partners door naar collega’s van het multidisciplinair team bij complexere vragen (bv. 
specifieke medische vragen over een dossier aan een arts, administratieve of financiële vragen aan een sociaal 
ondersteuner, …). 

o Je signaleert vragen en aandachtspunten van burgers of partners aan het team om de werking ervan te 
verbeteren. 

 
 Je onderzoekt mogelijke aanspraken: 

o Je gaat na of de informatie in een dossier voldoende is om een advies te kunnen formuleren over de ernst van 
het verlies aan zelfredzaamheid of van het verdienvermogen en zo nodig win je bijkomende inlichtingen in. 

o Je onderzoekt de informatie in het dossier om te bepalen of een persoon moet worden uitgenodigd voor een 
onderzoek of dat het dossier kan worden behandeld op basis van de elementen die het dossier bevat. 

o Je analyseert de informatie in een dossier en maakt een synthese van de relevante elementen.  
o Afhankelijk van het type van aanvraag, de aard van de medische aandoening en de competenties binnen je 

multidisciplinair team, behandel je het dossier zelf of geeft het door aan een collega. 
o Binnen je specifieke competenties onderzoek je de ernst van het verlies van zelfredzaamheid en/of 

verdienvermogen en formuleer je een gemotiveerd advies overeenkomstig de reglementering, de interne 
procedures en binnen de voorziene termijnen. 

o Je legt je advies voor overleg voor aan je multidisciplinair team waarna een arts de beslissing zal valideren. 
o Je bent beschikbaar voor je collega’s van je multidisciplinair team om hen binnen jouw specifieke competenties 

bij te staan. 
o Als ergotherapeut(e) nodig je aanvragers uit met fysieke problemen om hun functionele mogelijkheden door 

een lichamelijk onderzoek te beoordelen, onderzoek je de nood aan hulpmiddelen bij de activiteiten van het 
dagelijkse leven, voer je testen uit om een advies te geven over bepaalde producten zoals een btw-
vermindering bij aankoop van een wagen of een parkeerkaart, onderhoud je goede relaties met 
revalidatiecentra en ergotherapeuten van MPI’s, … Je kent de impact van bepaalde fysieke aandoeningen op 



de activiteiten van het dagelijkse leven. Je kunt diverse testen en vragenlijsten vanuit een revalidatiesetting 
interpreteren en weet wanneer je deze moet opvragen.  

o Je hebt aandacht voor de coherentie tussen geclaimde beperkingen en gedocumenteerde pathologie. 
o Je zorgt ervoor dat alle taken vervuld worden overeenkomstig de beroepsnormen en andere 

voorbeeldpraktijken. 
 
 Je werkt samen in team: 

o Je werkt in een team waarbij je op een positieve manier samenwerkt met zowel de collega’s binnen je 
multidisciplinair team als met de andere collega’s binnen je basisteam. 

o Je ondersteunt en begeleidt de collega’s in je team. 
o Je staat mee in voor een positieve sfeer. 
o Je ontwikkelt en onderhoudt goede relaties en je communiceert met collega’s van de andere teams om de 

samenwerking over de diensten heen te bevorderen. 
o Je deelt kennis over best practices. 

 
Gerichte opleidingen zullen je toestaan om je te ontwikkelen en te integreren in de functie. 
 
 
 


