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WM 2023 Prog Ergotherapie Definitief EV 10.02.2023 Kursaal Oostende 

“ Ergotherapie: buiten – gewoon ! ” 

Voorzitter  D. Watthy, Werkgroep Ergotherapie Wintermeeting     

9u30  Actualiteiten Wetgeving Ergotherapie.  P. Seeuws, Ergotherapie Vlaanderen  
 

Nog nooit werden in 1 legislatuur zo veel projecten en hervormingen in zorg en welzijn in het 
leven geroepen. Nog nooit hebben de overheden ons, ergotherapeuten, zo dikwijls en 
grondig betrokken bij die projecten en hervormingen. 
Jullie krijgen een overzicht en wij nodigen jullie uit, om gemotiveerd mee te werken!  

 
10u00  Een “thuis”, hier zorg ik voor! K. Fernandez- Suarez, WZC St.- Rafaël, Liedekerke  
 

De toekomst van de Ouderenzorg. Hoe zien wij die ten Huize Woonzorgcentrum Sint Rafaël? 
Het is een vraag die ons al een tijdje bezig houdt. Na een aantal jaren vol research is onze 
visie meer dan duidelijk: wij streven naar minder huis en meer thuis. Ons doel is het welzijn 
en de zorg van de bewoner zo kwalitatief mogelijk te maken. Maar wat betekent dit? En hoe 
pak je dat praktisch aan. 

 
10u30    “Ergo 2.0: netwerk buurt- ergotherapie in Brussel en Wallonië”.  B. Theben, Asbl Ergo 2.0 
 
 11u10 – 12u40: 7 inspiratietafels 

1. Modieuze, comfortabele kledij voor jonge en oudere levensgenieters met een beperking. 
S. Ternest en J. Provoost, So Yes Adaptive Clothing, Zwevezele 

So Yes is een merk en een bedrijf dat mensen wil doen stralen met een aangepast kleding-
aanbod. Hun missie is om mensen maximaal te ondersteunen in hun zelfstandigheid en 
comfort! Ze gaan tot het uiterste om personen met en zonder fysieke beperking een 
fantastisch gevoel bij te brengen door het ontwerpen, produceren en verkopen van 
specifieke, mooie, kwaliteitsvolle en betaalbare kleding. Naast hun eigen kledinglabel zijn zij 
ook verdeler van een achttal andere merken. Meer info op www.so-yes.com 

2. De kracht van ergopower op PVT. 
Ilse. De Puydt en S. Van de Meulebroucke, GGZ Philippus Neri, Eeklo 
 
Wij werken via de herstelondersteunende visie. Waarbij wij op zoek gaan naar de wensen en 
krachten van onze zorggebruikers. Vaak vergeten mensen wat ze nog kunnen maar via 
activiteiten op maat bieden wij hen de kans om zichzelf terug te ontdekken. We zien hoe 
sommigen groeien in zelfstandigheid en hun zelfvertrouwen toeneemt. 
 

3. Deskundige Buurtzorg of Buurtzorg en burenhulp als eerstelijns schakel binnen het sociale ( 
zorg)netwerk van een buurtbewoner. 
C. Decorte, DC De Bollaard, Blankenberge 
 
Een typisch kustfenomeen is de pensioenmigratie en de bijhorende demografische 
vergrijzing van de bevolking. Deze trend werkt de vereenzaming en het gebrek aan sociaal 
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kapitaal in de hand. In 2019 startte het lokaal dienstencentrum ‘ de Bollaard’ daarom onder 
de noemer ‘ Buurtzorg Blankenberge’ met een buurtgerichte werking. De belangrijkste 
doelstelling van deze werking is het versterken van het sociaal weefsel van de buurt. Door 
initiatieven te ontplooien op buurtniveau willen we de “ vermaatschappelijking van de zorg “ 
concreet maken. Een eerste stap hierin is dat buren elkaar leren kennen. Zo stimuleren we 
de verbondenheid in de buurt en zullen buren sneller een hulpvraag detecteren en 
ondervangen. 
Momenteel loopt binnen ‘ Buurtzorg Blankenberge’ ook een door Vlaanderen gesubsidieerd 
project Zorgzame Buurten. 
 

4. Ergo 2.0: netwerk buurt- ergotherapie in Brussel en Wallonië. 
B. Theben, Asbl Ergo 2.0 
 

5. Centra voor dagopvang voor jonge mensen met dementie, zorgbegeleiding aan families, 
ondersteunen, opvolgen en begeleiden in de thuissituatie. 
J. Jacobs en L. Vervaet, CDO Ter Schorre, Moerzeke en CDO Ter Welle, Denderleeuw en CDO 
Ter Ronne, Ronse 
 
“De ondersteuningsnood bij families die op jonge leeftijd te maken krijgen met dementie is 
groot. Familiezorg Oost- Vlaanderen zet zich dagelijks in om hieraan tegemoet te komen met 
begeleiding in de vier centra met dagopvang waar aansluiting bij de leefwereld van onze 
bezoekers en ontmoeting centraal staan. Ook de mantelzorgers worden maximaal betrokken 
en ondersteund vanuit de zorgbegeleiding die zich richt op de gehele thuissituatie. Als 
ergotherapeut licht ik heel graag toe welk aandeel en welke ergotherapeutische inzichten 
hier een belangrijke rol in spelen.” 
 

6. Minne en meer, over beminnen en graag zien bij personen met dementie.             
A.Vangansbeke, Expertisecentrum Dementie Paradox 
 
Op seksualiteit en intimiteit staat geen houdbaarheidsdatum. Het heeft zijn plaats in een 
kwaliteitsvol leven, ook als je ouder wordt, je met dementie te maken krijgt of meer 
zorgbehoevend wordt. Als hulpverleners ermee worden geconfronteerd, weten ze zich 
echter vaak geen houding te geven: het onderwerp wordt weggelachen, geminimaliseerd, 
genegeerd of gezien als een probleem. Minne daagt hulpverleners uit om het thema 
‘seksualiteit en intimiteit’ bespreekbaar te maken, te komen tot genuanceerde 
beeldvorming en stappen te zetten tot een ‘waarden’volle aanpak. Jef (kaartspel voor de 
persoon met dementie) en Lief (kaartspel voor de mantelzorger ) kan je ook ontmoeten. 
Meer nog: je kan het volledige pakket aankopen op de Wintermeeting! 
Realisatie door Expertisecentrum Dementie Paradox en Memo. 
   

7. Spellen in de Ouderenzorg: een speels onderzoek naar bruikbare spellen. 
J. Suykerbuyk, Vives, Brugge 
 
Afgelopen jaren werd er binnen VIVES SpellenLab uitvoerig onderzoek gedaan naar welke 
spellen er bruikbaar zijn in de ouderenzorg. Hierbij focusten wij ons niet alleen op de spellen 
die speciaal voor deze doelgroep uitgebracht worden. We namen evenzeer nieuwe spellen 
onder de loep die, na een uittestronde, heel doeltreffend leken. Deze en een aantal 
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aangepaste spellen voor personen met dementie worden op dit inspiratiemoment 
voorgesteld. VIVES SpellenLab is een onderzoekscentrum voor bord- en gezelschapsspellen 
met een collectie van ruim 23.500 verschillende titels.  
 

 
12u40: Lunch  
 
 
Namiddagprogramma  
 
Startuur: 14u00 
 
14u00 – 14u45: Plenum BVGG: Ouderenvriendelijk Ziekenhuis, Tips en Trics.  
N. Van den Noortgate, UZ Gent en K. De Cuyper, GZA 
 
15u10 – 16u50: 7 inspiratietafels          zie voormiddag 
 
 
16u50: Einde namiddag: Wel Thuis! 
 


