Actueel

Dementiezorg en behandeling van kinderen met schrijfproblemen:

Hoge maatschappelijke
baten door ergotherapie
Tekst: Arne van Os van den Abeelen

Voor elke euro die besteed wordt aan de behandeling van thuiswonende cliënten met dementie en

Dit zijn de uitkomsten van een

hun mantelzorgers krijgt de maatschappij € 7,40 tot € 11,80 terug. Behandeling van alle geregis-

onafhankelijk

treerde thuiswonende dementiecliënten en hun mantelzorgers levert netto maatschappelijk baten
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van € 140 tot € 236 miljoen per jaar. Voor behandeling van kinderen met schrijfproblemen krijgt

in opdracht van Ergotherapie

de maatschappij € 1,60 tot € 1,70 per euro terug. Bij behandeling van alle 6-jarige kinderen met

Nederland

schrijfproblemen in Nederland zijn de netto maatschappelijke baten € 3,8 tot € 12,3 miljoen over

De baten van ergotherapie zijn

het (werkzame) leven van het kind.

berekend voor twee behan-

onderzoek

heeft

dat

gehouden.

delingen: de behandeling van
dementerende ouderen en hun mantelzorgers, en de behandeling van kinderen met schrijfproblemen. Het onderzoeksrapport is dinsdag 4 november om 13.30 in de hal van de
Tweede Kamer door directeur bestuurder Theo van der Bom
aangeboden aan de Kamercommissie voor VWS.

Kosten en baten
In 2013 werd totaal € 27,4 miljoen uitgegeven aan ergotherapie. Tegenover deze kosten staan baten, bijvoorbeeld
in de vorm van een hogere kwaliteit van leven van cliënten, besparing op overige zorgkosten en een hogere
arbeidsproductiviteit.

Effecten voor ouderen met dementie en
hun mantelzorgers
Op korte termijn (3 tot 4 maanden na start van
de behandeling) neemt - als resultaat van een
behandeling door de ergotherapeut - de kwaliteit van leven en mentale gezondheid van zowel de
dementerende oudere als zijn mantelzorger toe. Ook de
zelfredzaamheid van dementiecliënten neemt toe door
ergotherapie. Ze hebben minder hulp nodig bij hun dagelijkse activiteiten. Een logisch gevolg daarvan is dat de
mantelzorger van de cliënt wordt ontlast. Mantelzorgers
houden meer tijd over voor zichzelf en kunnen na de tips
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van de ergotherapeut beter omgaan met hun dementerende

ten. Indien alle geregistreerde thuiswonende dementiecliën-

partners. Niet alleen de mantelzorger wordt ontlast, de cli-

ten en hun mantelzorgers zouden worden behandeld door

ënt heeft na interventie door de ergotherapeut ook minder

de ergotherapeut resulteren netto maatschappelijk baten

professionele zorg nodig. Ouderen die worden behandeld

van € 140 tot € 236 miljoen per jaar.

door de ergotherapeut maken naderhand minder gebruik
van ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg en van andere speci-

Effecten voor kinderen met schrijfproblemen

alisten zoals fysiotherapie en huisartsen. De dalingen zijn

Een behandeling door de ergotherapeut zorgt ervoor dat de

het grootst bij verpleeghuiszorg. Het gebruik van thuiszorg

leesbaarheid van het handschrift van kinderen op de basis-

neemt wel toe, vermoedelijk omdat opname in het verpleeg-

school aanzienlijk verbetert. Ook neemt de fijne motoriek en

huis wordt uitgesteld.

de visuele perceptie van kinderen met schrijfproblemen als
gevolg van de behandeling toe.

Baten van de behandeling van dementerende
ouderen: € 7,40 tot € 11,80 per euro
De behandeling van thuiswonende dementerende oude-

Baten van de behandeling van kinderen met
schrijfproblemen: € 1,60 tot € 1,70 per euro

ren en hun mantelzorger kost gemiddeld slechts € 840

De behandeling van 6-jarige kinderen met schrijfproblemen

(9,3 uur consult plus extra kosten voor de huisbezoeken).

kost gemiddeld € 318 (5 uur verdeeld over 10 consulten).

Daar tegenover staan baten in termen van een hogere

Daartegenover staan baten in termen van een hogere pro-

kwaliteit van leven van cliënt en mantelzorger (€ 3.659 tot

ductiviteit van het kind op latere leeftijd (€ 515 tot € 544).

€ 7.318) en een besparing op overige zorgkosten (ten min-

Kinderen die de leesbaarheid van hun handschrift en hun

ste € 2.564). Elke euro die wordt besteed aan de behan-

visuele perceptie/fijne motoriek verbeteren kunnen daar-

deling van thuiswonende cliënten met dementie levert

door ook beter presteren op reken- en leestesten, waardoor

daarom € 7,40 tot € 11,80 op: € 4,40 tot € 8,70 in termen

zij op latere leeftijd meer kunnen verdienen. Elke euro die

van gezondheidswinst voor de cliënt

wordt besteed aan de behandeling van 6-jarige kinderen

en mantelzorger samen, en € 3,10

met schrijfproblemen levert daarom € 1,60 tot € 1,70 op in

besparing op ove-

termen van productiviteitswinst. Indien alle 6-jarige kinde-

rige

zorgkos-

ren met schrijfproblemen (10 tot 30 procent van het aantal
6-jarigen) zouden worden behandeld door de ergotherapeut dan resulteert dit in netto maatschappelijke baten van
€ 3,8 tot € 2,3 miljoen over de (werkzame) levens van deze
kinderen.

Voor nadere informatie:
U kunt het gehele rapport downloaden op de website van
Ergotherapie Nederland: www.ergotherapie.nl
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