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NPO nabespreking
Een samenwerking tussen psycholoog en ergotherapeut



Nieuwsgierig 

▪ Wie zitten er in de zaal?

▪ Hoe geven jullie de NPO nabespreking 
vorm? 



Proces 



Once upon a time.. 

▪ Minimaal overleg

▪ Terugkoppeling NPO tijdens teambespreking 

▪ Resultaten terug te vinden in EPD

▪ In tussentijd wordt er soms al een 
behandeling gestart door ET op cognitie 
zonder te weten waar de (eventuele) 
functiestoornissen echt liggen

▪ Te veel en te droge informatie in 1x

▪ Weinig toepasbaar in het dagelijks leven 



Tijd voor verandering 

We wilden graag:

- Meer multidisciplinair werken = meer samen!

- Duidelijkere taken en 
verantwoordelijkheidsverdeling:
wie doet wat wanneer

- Duidelijke terugkoppeling van gemeten 
resultaten, ervaren handelingsproblemen en 
de relatie hiertussen 

- Gebruik maken van elkaars expertise 

- Diagnostiek op zowel functie-, activiteiten-
als participatieniveau 



In de praktijk



Nieuwe werkwijze 

▪ Taakverdeling tussen PSY en ET

▪ Functieniveau: PSY

▪ NPO

▪ (Hetero)anamnese

▪ Testonderzoek

▪ Vragenlijstonderzoek

▪ Observaties in testsituatie 

▪ Activiteiten- & participatieniveau: ET

▪ (Hetero)anamnese

▪ Observaties dagelijks handelen en 
testen (bijv. PRPP, MET, ACLS, BEFA)

▪ Het liefst gelijktijdige diagnostiek 

▪ Gezamenlijke NPO nabespreking met 
interventiebepaling en doelen



Richard



Casus

▪ PP-MS (2008)

▪ 46 jaar

▪ Gescheiden, 1 dochter (14 jaar)

▪ Woonachtig bij ouders in een appartement

▪ Metaalbewerker: volledig afgekeurd (2010)

Vraag:

- Welke zorg of ondersteuning is er nodig om 
zelfstandig te kunnen wonen? 

Vanuit het team vraagtekens over de cognitieve 
vermogens van meneer



Uitkomsten observaties 

▪ Moeite om gemaakte afspraken juist te 
herinneren 

▪ Situaties niet realistisch overzien 

▪ Moeite met opvolgen advies t.a.v. lig-
/zithouding



Uitkomst NPO

Vraag: wat is het sterkte en zwakte profiel van 
meneer?

▪ Anamnese: klachten in het geheugen

▪ Heteroanamnese: geheugen & stappen 
vooruit denken 

Conclusie:

Tekorten in verwerkingssnelheid, mentale 
flexibiliteit en geheugen (inprenten en 
opdiepen) 



Nabespreking 

▪ Psycholoog:
Uitkomsten NPO besproken 

▪ Ergotherapeut:
Koppeling naar voorbeelden in zijn dagelijks 
leven 

▪ Advies over woonplek met adequate 
ondersteuning om te compenseren voor de 
cognitieve tekorten 

▪ Passend bij gedragsniveau 4.6 - 4.8 van 
Claudia Allen, met bijbehorende richtlijnen 
voor mantelzorgers o.a.:

▪ Regelmatig supervisie

▪ Goede routines

▪ Regelmatig oefenen

▪ Leren a.d.h.v. demonstraties, langzaam 
tempo



Ervaringen

▪ Geeft meer richting aan behandeling

▪ Duidelijkere keuzes maken betreft 
behandelinterventie

▪ Minder de plank mis slaan (bijv. 
geheugenprobleem oppakken terwijl het 
probleem eigenlijk op aandachtsgebied ligt)

▪ Professionele uitstraling als team richting 
patiënt en systeem



Brainstorm 



Discussie

▪ Wat denken jullie hiervan?

▪ SWOT
Welke kansen en valkuilen zie je voor jouw 
organisatie?

▪ Welke sterke en zwakke kanten zie voor 
jezelf en voor het team? 



Take home
Waarom moeilijk doen als het samen kan?


