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Arbeidsterapie aan die Universiteit van
Stellenbosch 1961 - 1974

A. P. DYKE

SUMMARY

Training in occupational therapy was started at the Uni
versity of Stellenbosch with a 3-year diploma course
offered as from 1961 - 1964. This developed into the pre
sentation of a 4-year degree course, B. Occupational
Therapy, in 1965.

Clinical training took pl.ace at Karl Bremer Hospital until
the move in 1974 to the new medical faculty facilities
associated with Tygerberg Hospital. Facilities available in
this complex have enhanced the possibilities of training
in many ways, and have allowed an increased intake in
student numbers.

s. Air. Med. J., 49, 596 (1975).

Na etlike jare van beplanning en voorbereiding het die
Departement van Arbeidsterapie van die Universiteit van
Stellenbosch gedurende Desember 1973 vanaf Karl Bremer
hospitaal na die nuwe mediese skool te Parowvallei verhuis.

Dit is nou. na 8 maande, moontlik om die huidige en
die vorige fasiliteite te vergelyk, en om die ontwikkeling in
die Departement van Arbeidsterapie in oenskou te neem.

OU GERIEWE TEENOOR NUWE
FASIUTEITE

Kantore. Die personeel het genoeg ruimte wat kantore
betref, en 'n teekamer wat gesamentlik deur die personeel
van die Departement van Fisioterapie en B.A.-Verpleeg
kunde gebruik word. Die noue skakeling met die twee de
partemente in opleiding is voordelig vir beide personeel en
studente.

Lesingkamers. Vantevore was daar slegs een lesingkamer
beskikbaar, wat gebruik is vir teoretiese lesings, praktiese
demonstrasies en samekomste vir studente. Tans is daar
3 seminaarkamers beskikbaar wat met B. A. - Verpleeg
kunde en Fisioterapie gedeel word.

Daar is ook 3 praktiese lesingkamers wat gebruik word
as:

(i) Konstruksie-eenheid - 'n goed toegeruste werks
winkel waar studente tegniese aspekte van hout- en
metaalwerk leer. Dit word as aktiwiteite in be
handelingsprogramme met pasiente toegepas en is
ook noodsaaklik vir kennis in opleiding sodat
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studente apparaat kan ontwerp en aanpas volgens
behoeftes vir beweging in behandeling.

(ii) Toepassingskamer - hier word tegniek van bepaling
en behandeling aan studente gedemonstreer, bv. die
maak van spalke.

(iii) Area vir die toepassing van gewysigde tegnieke 
die kamer is van 'n eenrigtingspieel voorsien. Studente
kry dus die geleentheid om ongesien die behandeling
en hantering van 'n personeellid met gespesialiseerde
kennis waar te neem.

Studente-ruskamer. Studente het hul eie area bestaande
uit 'n bymekaarkomkamer, toilette en stortgeriewe. Hulle
sorg self vir die binneversiering daarvan en voel dat dit
werklik hulle eie is.

Gevol~e van die Verbeterde Geriewe

Die studentetal kan verdubbel vanaf 15 tot 30, en die
mikpunt is om binne die volgende 5 jaar 'n totaal van
50 studente in die eerste jaar toe te laat.

Aangesien studente al hoe meer klasse by die nuwe
mediese skool bywoon, kan hulle vroeer in die kursus
kontak met 'n arbeidsterapie-departement en pasiente
behandeling maak. Minder probleme word ondervind om
met die beroep te identifiseer. Meer moderne toerusting is
beskikbaar en dus verbeter die kwaliteit van opleiding.
'n Trots in die nuwe omgewing en 'n beter identifikasie
met ander lede van die mediese span is onder die studente
bemerk.

PERSONEEL

Aantal poste beskikbaar. Met die aanvang van die
Diplomakursus in Arbeidsterapie in 1961, was daar slegs 1
personeellid wat beplanning, dosering en pasientebehandel
ing te Karl Bremer-hospitaal moes behartig. Die volgende
poste is tans beskikbaar: 1 pos van departementele hoof, 3
lektorate, 2 junior lektorate asook I pos vir 'n tegniese
instrukteur en 'n sekretaresse vir die Departement.

Dj·e volgende persone het sedert die aanvang van die
kursus aan die hoof van die Departement van Arbeids
terapie gestaan:

Mev. Bettie Strydom 1961 - 1962
Mev. Cynthia Hugo 1962 - 1967
Mev. Ruth Watson 1968 - 1971 asook Julie 1972-Des.1972
Mej. Susan van Rensburg Julie 1971 - Junie 1972
Mej. Anne Dyke 1973-
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Afb. 1. 'n Pasient met rumatoledartritis leer, onder leiding
van die arbeidsterapeut, hoe om hulpmiddels te gebmik
om haar huishouding moontlik en veilig te maak. Kennis
van tegnieke van behandeling kan nie 'n vaardigheid word
voordat dit in die kliniese situasie beoefen word Die. Onder
leiding van gekwalifiseerde arbeidsterapeute kan studente
huI bekwaamhede ontwikkel en verantwoordelikheid neem
as lid van die paramediese dienste. ODllfhanklike funksie
(vir die individu) in alle moontlike aspekte van die lewe
is die mikpunt van die arbeidsterapeut.

UITBREIDINGS VAN DIE KURSUS

Voorgraads

'n Diplomakursus in Arbeidsterapie is vanaf 1961 - 1964
aangebied en gedurende die tydperk het 45 studente ge
kwalifiseer. Sedert 1965 word 'n B.A.-graadkursus in
Arbeidsterapie aangebied en tot op hede het 61 studente
die graad in Arbeidsterapie ontvang.

Omvang van die diplomakursus in vergelyking met die

21

graadkursus. Beide kursusse vereis dat studente hulle vir
'n tydperk van 2 jaar moet bekwaam in prekliniese vakke,
om sodoende 'n beter begrip van normaliteit te kry. Vakke
soos sielkunde, fisika. sosiologie, analomie, fisiologie en
kinesiologie word gedurende die jare aangebied. asook
inleidende lesings oor arbeidsterapie.

Die diplomakursus hel vereis dal studente in die derde
of kliniese jaar lesings moes volg aan die mediese fakul
teil by Karl Bremer-hospitaal. Studenre moes psigiatrie,
spesiale mediese en chirurgiese toestande gedurende die
eerste semester bemeester, asook die teorie van arbeids
terapie en die behandeling van die onderskeie fisiese en
psigiese toestande deur 'n arbeidsterapeut. Daar was dus
slegs 'n verdere 6 maande beskikbaar om kliniese onder
vinding op te doen.

Kort na die aanvang van die diplomakursus het dit
duidelik geblyk dat hierclie metode van opleiding, veral met
betrekking tot die finale jaar. nie aan die vereistes van
die vinnig-ontwikkelende beroep kon voldoen nie. Daar is
dadelik stappe gedoen om die diplomakursus met 'n 4-jaar
graadkursus te vervang.

Die inhoud van die teoretiese kursusse, preklinies sowel
as klinies, die studente se kliniese ondervinding, en die
onderrigmetodes is gedurig hersien om tred te hou met die
nuutste ontwikkelinge in arbeidsterapie op nasionale en
internasionale gebied. Wat die graadkursus betref, is daar
meer uitgebreide veranderings aangebring aan die derde en
vierde jare van opleiding. Primer is die student nou meer
blootgestel aan die kliniese aspekte en kan hulle dit wat
hulle in die lesingkamer leer, gouer waarneem en ook self
toepas. Gedurende die vierde jaar word hierdie onder
neming verder uitgebrei na verskeie fisiese en psigiatriese
departemente.

Nagraads

Onderwysdiploma in Arbeidsterapie. Sedert 1969 word
daar 'n 2-jaar onderwysdiplomakursus in arbeidsterapie
deur die Departement aangebied. Tot hede het 4 studente
die diploma verwerf terwyl 'n 5de student in die finale
jaar van studie is.

Meestersgraad. Bogenoemde onderwysdiplomakursus sal
heelwaarskynlik in die nabye toekoms verval, aangesien 'n
2- jaar Meestersgraadkursus in arbeidsterapie beoog word.

Toekomsplanne

Voorgraadse kursusse moet voortdurend evalueer en
verbeter word. Die gebied wat die meeste aandag benodig,
is navorsing en hiermee sal die Departement horn in die
nabye toekoms bemoei.




