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Curriculum Vitae
1966 – 1972 Atheneum B Thomas à Kempis college (Arnhem)
1972 - 1978
Universiteit Twente Elektrotechniek (graad Baccalaureaat technische wetenschappen)
1981 - 1985
Opleiding ergotherapie Hogeschool Heerlen
1985 - 1989
Ergotherapeut Revalidatiecentrum het Roessingh Enschede
1989 - 1990
Ergotherapeut Revalidatiecentrum Sint Maartenskliniek Nijmegen
1991
Start Braam Praktijk voor Ergotherapie
1999 - 2005
Vennoot Factum
1994 - 2011
Indicatiewerkzaamheden (Indicatieadvisering en Indicatiestelling)
WMO, AWBZ (alle deelgebieden V&V, GZ, GGZ inclusief bezwaar), MO
Ca 1991-1999 Voorzitter Vakgroep vrijgevestigde ergotherapeuten Nederlandse Vereniging voor
Ergotherapie o.a. met als resultaat vergoeding zorgverzekering behandeling
ergotherapie eerste lijn (bij cliënten thuis).
Bijscholing
 NDT Volwassenen 1987
 Cursus wonen 1987 (complexe woningaanpassingen)
 Kinderen en de Wvg 1998
 Mobilisation of the nervous system 1993
 A-One 1994
 AMPS 1995
 Cognitieve behandelstrategieen 1996
 Handspalken deel I 1996
 Reumatologie en ergotherapie 1997
 Workshop seating and wheelchairs 1998
 Workshop seating and wheelchairs 2000
 Indicatiecrieria thuiszorg 2002
 Geintegreerde indicatiestelling AWBZ 2002
 Functiegericht indiceren gehadicaptenzorg 2004
 Workshop positioneren bij complexe zithoudingen 2004
 Workshop seating and wheelchairs 2004
 Indicatiestelling AWBZ-Jeugdzorg 2005
 Heden individueel: scholing GWS (afgerond) en bijscholing tot Wmo-consulent in staat tot
werken volgens de kanteling (Algemene wet bestuursrecht, compensatiebeginsel Wmo, ‘de
kanteling’/het keukentafelgesprek, Jurisprudentie Wmo, opstellen van beschikkingen).
Onderzoek bij twee gemeenten over toepassen van de Kanteling.
Toelichting
Ergotherapie
Ergotherapie behandelingen klinisch en eerste lijn: specialisatie: neurologie, orthopedie, behandelen
volgens Pijn de Baas.
Praktijkruimte in ziekenhuis Rijnstate en werkplekadviesruimte aan huis (modelkantoor).
Bij het starten van mijn praktijk tevens invalwerk of tijdelijke contracten o.a. RC Groot Klimmendaal,
Ziekenhuis en Verpleeghuis Zevenaar, UMC Radboud Nijmegen.
Cursussen in relatie behandelen o.a. NDT (neurologie), vervaardigen handspalken, A-one.

Indicatiewerkzaamheden Wmo en AWBZ 1994 - heden
Genoten scholing
Spectrum aan scholing op het gebied van indicatiestelling algemeen en gespecialiseerd (o.a. GZ), via
o.a. Trompetter en van Eeden, CIZ academie.
Specialisaties in rolstoelvoorzieningen (diverse cursussen o.a. Bengt Angstrom) en woonvoorzieningen
(cursus woningaanpassingen Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie).
Opdrachtgevers
- Indicatieorganen: onder andere Enschede, Zeist (Heuvelrug), Hilversum, Nijmegen,
Amersfoort, Zwolle, Nieuwe Pekela, Grubbenvorst (Indicatiestelling allerlei alsmede Wmo
realisatie [gemeente Venlo]), Almkerk, Den Bosch, Geleen, Veenendaal, Maastricht,
Amsterdam, Utrecht, Assen.
- Gemeenten onder andere Apeldoorn, Delft, Werkendam
Wmo consulent (recent)
- Zeist (juni t/m augustus 2011). Indiceren, selecteren en beschikken. Coachen. GWS.
- Sittard-Geleen. Herindicatie huishoudelijke hulp. Indiceren en beschikken. GWS optimaliseren.
Bezwaren.
- Gemeente Lingewaard. Indiceren, selecteren en beschikken. Coachen. Civision. Tot mrt 2013.
De werkzaamheden voor de Wmo omvatten alle werkzaamheden voor indicatieorganen en gemeenten.
Dit betreft indiceren (inclusief huishoudelijke hulp), selecteren (programma van eisen en passingen)
alsmede realisaties (beschikkingen, opvragen en beoordelen offertes inzake verplaatsen, vervoer en
woonvoorzieningen).
Wmo vervoerstraining
- In verleden training van cliënten in het gebruiken/verkeersdeelname vervoersvoorzieningen
(o.a. scootmobiel) in opdracht van de Liemerse gemeenten waaronder gemeente Zevenaar.
Second opinion gemeente Zevenaar inzake een vervoersvoorziening. Tevens voor gemeente
Apeldoorn.
Werkplekadvisering
Gespecialiseerd in de PC werkplek. Preventief en curatief bij o.a. rug-, nek- of polsklachten.
Individueel advies, o.a. middels onderzoek (met feedback over eigen zithouding) en advies
(zitinstructie). Tevens collectieve voorlichting/instructie. Huisergonoom bij een aantal bedrijven (o.a.
individuele check/advies bij indiensttreding medewerkers).
Mijn praktijk beschikt over een zogenaamd modelkantoor (in mijn woning) met verstelbaar bureaus en
diverse typen bureaustoelen om proefondervindelijk de optimale zit- en werkhouding te bepalen.
Technisch adviseur revalidatiehulpmiddelen
Aantal jaren voor revalidatieleverancier Beenhakker (Capelle aan de IJssel) passingen in het oosten van
het land met aangepaste bedden, op-sta-relaxfauteuils en werkstoelen.
Verkoopmedewerker Gaertner ergonomische meubilair (senioren- en opstafauteuils, bureaustoelen
Nijmegen).
Onderwijs
Incidenteel. Diverse o.a. Hogeschool van Heerlen, Hogeschool Arnhem en Nijmegen.
Structurele scholingsopdracht (1,5 jaar gecombineerd met detachering medewerker van mijn praktijk):
gemeente Apeldoorn om Wmo consulenten vaardig te maken in zelfindiceren met als resultaat dat zij
80% van de aanvragen zelf kunnen afhandelen.
Ziekteverzuimrapporteur
Huisbezoeken bij ziekmeldingen voor een bedrijf dat deze controles uitvoert voor meer dan 60
werkgevers en arbodiensten.
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