
 

 

TEKSTKADER 1. Korte beschrijving van de methodische werkwijze Alert op arousal 

 

Fase 1: Verhelderen van de zorgvraag 

- Aanmelding van de cliënt en intake (o.a. bepalen zorgvraag) 

- Onderzoek naar de sensorische informatieverwerking en het arousal van de cliënt door de 

ergotherapeut. 

- Indien nodig bijstellen van de zorgvraag van de cliënt 

 

Fase 2: Onderzoek, analyse van gegevens en diagnose 

- Opstellen en bespreken van onderzoeksvragen en hypothesen t.a.v. de arousalregulatie van de 

cliënt 

- Teamleden ontvangen uitleg over de werkwijze Alert op arousal, SI en arousal 

- Maken van korte filmbeelden van de cliënt in verschillende fasen van arousal. 

- Personaliseren (naar cliënt) van de ‘signaleringslijst arousal’ (o.b.v. filmbeelden, ervaring, 

observatie en teamoverleg) 

- Het observeren en registreren van het arousal door de begeleiders met behulp van de 

signaleringslijst arousal en het registratiesysteem 

- Het registreren van het arousal op de registratielijsten door de begeleiders 

- Analyse van de eerste registratie op basis van de onderzoeksvragen en hypothesen. 

- Doorspreken van de analyse en de conclusie met leden van het multidisciplinair team. 

- Formuleren van adviezen (interventie) door de SI-coach en bepalen van actieplan. 

 

Fase 3: Opstellen van een zorgplan 

- Op basis van het actieplan wordt een zorgplan opgesteld. Daarin wordt de doelstelling 

beschreven, wie verantwoordelijk is voor de verschillende acties en de voortgang wordt hierin 

bijgehouden. 

 

Fase 4: Uitvoeren van interventies 

- Uitvoeren van zorgplan door begeleiders.  

- De pedagogisch behandelaar toetst of de uitvoering volgens plan verloopt. 

 

Fase 5: Evaluatie 

- Bepalen wanneer gestart gaat worden met de evaluatie van de interventie i.v.m. wennen van de 

cliënt aan de nieuwe situatie 

- Het observeren en registreren van het arousal door de begeleiders met behulp van de 

signaleringslijst arousal en het registratiesysteem 

- Analyse van de tweede registratie op basis van de doelstellingen. 

- Doorspreken van de analyse en de conclusie met leden van het multidisciplinair team.  

- Gezamenlijk evalueren van het proces waarbij wordt bekeken onder welke omstandigheden de 

doelstellingen zijn behaald en welke factoren invloed hebben gehad op het resultaat. 

- Indien nodig het geven van een vervolg aan de zorgverlening of het inbouwen van een follow-up. 


