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- 4000

Het Vlaams
ergotherapeutenverbond
een geschiedenis

- 2000

De Chinezen
wisten het.

- 500

De Grieken
….

De Egyptenaren
wisten het.

- 150

330

en de Romeinen.
De middeleeuwers
wisten het plots even niet meer.
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18e eeuw

Activiteit houdt gezond!
De "verlichters"
wisten het terug.

… geneest!

… ontwikkelt!

+ 1730

Tissot en Pinel
in Frankrijk,

Facio ergo fio !

"ik doe dus ik word"
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+ 1730

+ 1840

Thomas Scattergood
in de VS
William Tuke
in Engeland,

+ 1830

en Dr Guislain
en kannunik Triest
in België …

gebruiken activiteiten bij de
behandeling van
'geestesgestoorden'.

v.a 1900

Therapeutisch gebruik
van activiteit en wordt
steeds doelgerichter,

de doelgroep uitgebreid
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naar fysieke
problematieken.

De VS nemen het voortouw.

1910

Een beroep wordt geboren

een 1ste naam

Susan Tracy

1910

“Occupational nurse”

1915

een opleiding
een 1ste boek
Meyer, Hall, Tracy, Dunton, Slagle
Susan Tracy

“Study in invalid occupations”
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1915

Occupational Therapy is
een definitieve naam

George Edward Barton

“Occupational therapy”

niet meer te stoppen …
… reist terug naar Europa.

met ook …
voor een doorgroei
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1925

1932

een 1ste ergotherapieafdeling

Peg Fulton

een 1ste beroepvereniging

Groot-Brittanië

1936

“Britisch Association of Occupational Therapists”

1947

een

1ste

een 1ste handboek

opleiding

'Queen Margaret College’ in Edinbrug

H. Willard en C. Spackman

“Occupational Therapy”

1952

én … een groeiende oproep:

Ergotherapeuten aller (Angelsaksische)
landen organiseer je …
oprichting "World Federation of Occupational Therapists (WFOT)
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1954

en wissel ideeën uit!

En ondertussen in België …?

1ste wereldcongres voor ergotherapie in Edinburgh

1950

1956

wordt ergotherapie stilaan geboren, …

1ste ergotherapieafdeling en eigen opleiding in Hôpital Brugmann (Brussel)

1959

komt de 1ste Belgische opleiding,

Institut pour les Carrières Auxiliaires de la Médecine (ISCAM -Brussel)

1959

de 1ste Belgische gediplomeerd en …

aan ISCAM - Brussel

de 1ste (Franse) opleiding in Vlaanderen.

Institut Supérieur d'Occupational Therapy (ISOT – Oostende)
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Maar …
de Vlaamse drang naar ontvoogding

1958

leidt tot samenwerking en …

Vlaanderen zendt zijn zoon uit

Dr Favorel (directeur Dominiek Savio /Gits) onderhandelt met

A. Bing Bossaert start zijn ergotherapiestudies in Edinburgh

Miss Bramwell (directeur Astley Occupation Training Centre / Edinburgh)

1963

en vraagt hem kennisoverdracht

A. Bing Bossaert begint een eerste plaatselijke ergo-opleiding in Gits met
steun van Miss Bramwell van Edinburgh.

met succes!

eerste Vlaamse ergotherapeuten studeren af in Gits
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1963

1963

met succes!

met succes!

de opleiding verhuist naar het Hoger Technisch Instituut (HTI) in Brugge

2de opleiding in Gent (Stedelijk Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen)

22/10/1963

Belgische ergotherapeuten
verenigen zich

en nemen initiatieven
contacten met de overheid onderhouden,

23 ergo's richten Nationale Belgische Federatie v/d Ergotherapeuten op,
het NBFE-FNBE

met het doel

studiedagen organiseren,
een "tijdschrift / bulletin" uitgeven, dat in 1970 "infor-Ergo" noemt.

Het is de start van een lange weg naar
erkenning van een onbekend beroep.

"Studie promoten en kennis vervolmaken,
opkomen voor beroepsbelangen,
sociale en wetenschappelijke strevingen van het beroep verwezenlijken."
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1965

1965

Een eerste stap …

de erkenning van
het diploma.
diploma "gegradueerde in de arbeidstherapie" officiëel door Onderwijs erkend

1967

De opleiding wordt gestroomlijnd!

1968

België goes international.

oprichting Nationaal Verbond der Paramedische Hogescholen voor ergotherapie

de NBFE /FNBE wordt lid van de werelfederatie (WFOT)

de NVPHSE-FNESPE coördineert de leerplannen en bewaakt de opleidingskwaliteit

1970

Federaal wordt het water veel te diep.

Vlaamse en Waalse standpunten in het NBFE/FNBE groeien uit elkaar

18/03/1971

Vlaams Ergotherapeuten
verbond (VEV)
boven de doopvont!

het Belgisch Staatsblad publiceert de statuten v/h Vlaams Ergotherapeutenverbond
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15/05/1971

Haar doelstellingen worden bekrachtigd

in de 1ste Algemene Vergadering.

minder klemtoon op beroepsbelangen

… in "café Métropol in Gent

meer klemtoon op beroepsinhoud, wetenschap en vorming

1972

en het VEV, zij informeert.

In de ergowereld wijzigen de visies

holisme moest wijken voor biomedische inzichten en technieken

1ste editie van het tijdschrift "VEV-nieuws"
"plaatsingsdienst" van het VEV informeert over het groeiend aantal vacatures.

1973 - 1981

1981

"VEV" wordt "VE"!

werkgroepen wisselen van gedachten rond ergotherapiethema's
"VE-documentatie" wordt het nieuwe tijdschrift.

Het VE ontbindt zich …

het ledenaantal daalt spectaculair
mandatarissen raken gedemotiveerd
de voorzitter legt zijn mandaat neer … er zijn geen kandidaten
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25/10/1982

maar herrijst uit zijn as
en groeit gestaag:
1ste startvergadering van het nieuwe VE in een zaaltje in Brugge zeer succesvol
provinciale raden worden opgericht
de kiem van de "Geneeskundige Dagen Antwerpen" wordt geplant

1983

25/10/ 1985

een ombudsdienst wordt opgericht,

als antwoord op de groeiende vraag naar "beroepsinhoudelijke informatie".

een grote studiedag georganiseerd,

"Een kwarteeuw ergotherapie in Vlaanderen" gaat succesvol door in Kortrijk.

1989

"zelfstandigheid" wordt dé kern
van ergotherapie,

Acta
Ergotherapeutica
Belgica
-een kind van VE en AEverschijnt

de ergo-klemtoon verschuift opnieuw van analytisch-technisch
naar holistisch denken
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1988

Via NBFE staat VE mee
aan de wieg van COTEC,

contacten met de overheid
intensifiëren,

er wordt luidop gedroomd van "het ergostatuut" en van een "nomenclatuur"

09/1991

05/1992

1ste studiedag van de werkgroep
Geneeskundige Dagen Antwerpen

Euro-Ergo '92 – Oostende

intense samenwerking tussen VE en AE in het NBFE/FNBE maakt
Voorstellen van het beroep ergotherapie aan artsen .

1993

Een nieuwe ploeg neemt over

"Towards Independent Living“ tot succes.
200 sprekers en 1200 deelnemers uit 22 landen congresseren 4 dagen.

1995

ergotherapie wordt verder gestroomlijnd

oprichting van het “Vlaams Overleg Ergotherapie” (VLOE)

13

20/02/15

08/07/1996

30/05/1996

Thuiszorg wordt de toekomst.
Het beroep wordt beschermd.
Publicatie "Ergotherapie Dienstverlening Thuiszorg" (EDiTh) in het Staatsblad
VE steunt de zuster vzw volmondig

het Belgisch Staatsblad publiceert "KB 8/7/1996", het statuut v/d ergotherapeut

1997 - 1998

2001

Ethische code, beroepsprofiel en
competentie krijgen vorm.

VE wordt toegankelijker,

Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) aanvaardt
het “beroepsprofiel ergotherapeuten” en het “opleidingsprofiel ergotherapeut”

2001 - …

www.ergotherapie.be gaat op het “worldwide web”

2003

netwerkt,

VE organiseert werkgroepen, provinciale vergaderingen, denkdagen, recepties.

moderniseert haar statuten,

nieuwe vzw-wetgeving maakt herwerking van de statuten nodig.
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2003 - …

2004

organiseert werkgroepen
per werkdomein,

werkgroepen redacteren taak- en functieprofielen per werkdomein

bevraagt haar leden,

VE organiseert een grote tevredenheidsenquête onder haar leden.

2004

laat ergo steeds meer horen en zien,
steekt zich in een nieuw kleedje,
1ste publicatie omtrent hot items in persagentschap Belga
modernisering VE-stand
verhoogde politieke en academische lobbying

2004

2004 - …

ondersteunt ergotherapeuten
wetenschappelijk

Ondersteunings en Kenniscentrum Ergotherapie (OKE) wordt opgericht

informeert over wet en arbeidsrecht

VE organiseert op vraag juridische en werkstatutaire info

mandaat vorming coördineert vormingen
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2005 - …

zet ergotherapie verder op de
gezondheids- en welzijnskaart

intensivering van contacten met belangrijke derden in gezondheids- en welzijnszorg.

2007

2007

reageert op wettelijke problemen

wettelijke anomalie rond term “ergotherapeut / arbeidstherapeut wordt opgelost.

2007 …

participeert actief in de
doelmatigheidstoetsing

organiseert vormingen,
ergotherapeut, specialist in de thuiszorg (VE)
Samen antwoorden op vraaggestuurde zorg, evident? (GDA)
gespecialiseerde ergotherapeut in de reumatologie (VE)

een masteropleiding ergotherapeutische wetenschap komt in zicht

executieve functies (REVA)
(…)

2008

stelt een automatisch inschrijfsysteem
ter beschikking van haar partners,

01/2008

breidt uit,

EDiTh stopt als vzw en wordt een "werkcel" van VE
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01/2009

2010 …

en publiceert opnieuw.
Ergotherapeuten moeten zich registreren.
samenwerking AE-VE om tijdschrift AEB uit te geven stopt
de werkcel "jaarboek" wordt de 5de werkcel v/h VE, naast PRA, OKE, GDA & EDiTh

AE en VE verzamelen de data van alle ergotherapeuten in België

1ste editie "Jaarboek Ergotherapie" in samenwerking met uitgeverij ACCO

NBFE overlegt met het fed. Ministerie Volksgezondheid de registratieprocedure

08/12/2010

15/12/2010

VE laat haar stem horen op de
eerstelijnsgezondheidsconferentie.

Extramurale ergotherapie wordt een
stukje terugbetaald.
"nomenclatuur ergotherapieverstrekking" gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad

18/03/2011

en de verjaardagstaart ?

VE wordt 40!

het leven begint aan 40 …

17

20/02/15

ergomijlpalen

18/03/2011

1ste Belgische ergo-opleiding (ISCAM)
1ste Vlaamse ergo-opleiding (DSI- Gits)
oprichting NBFE/FNBE
erkenning diploma arbeidstherapeut
oprichting WFOT

oprichting Vlaams Ergotherapeutenverbond (VEV)
oprichting COTEC
Euro-ergo (Oostende)

de inter-universitaire masteropleiding
zal starten!

oprichting VLOE
oprichting EDiTh
KB 08/07/1996: "statuut van de ergotherapie"
1ste editie "jaarboek ergotherapie"
plaats voor ergotherapie in de 1ste lijns-GZ

Vlaamse Regering erkent de 'masteropleiding i/d ergotherapeutische wetenschap'
voorziene start: academiejaar 2011 – 2012

preregistratie ergotherapeuten
publicatie KB nomenclatuur ergotherapieverstrekking
oprichting Vlaamse interuniversitaire master ET wetenschappen

1956
1960
1963
1965
1968
18/03/1971
1986
1992
1995
30/05/1996
08/07/1996
30/09/2008
2010
03/2010
15/12/2010
… 2011
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