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Vlaamse Ergotherapie & 
Geestelijke Gezondheid 

 

Ik zie wat zij niet zien 
Gericht observeren als ergotherapeut. 

Observeren doe je altijd en overal, bij elk contact met je cliënt.  

Observeren doe je niet zomaar. Je hebt er een bepaald doel mee.  

Een goede observatie is doelgericht, planmatig en objectief.  

Hoe doe je dat? Waar geef jij als ergotherapeut meer aandacht 

aan dan andere disciplines? Welke vragen heb je hierbij? En wat 

kan je hierin ondersteunen? 

Op deze netwerkdag krijg je een inleidend kader en de kans om ervaringen uit te wisselen met elkaar 

rond noden en good practices. 

We zien jou graag op onze netwerkdag! 

Programma 

8u30 ................... Warm onthaal met verse koffie 

8u50 ................... Plenaire verwelkoming 

9u00 ................... Observeren: basisvaardigheden voor een   

 ........................... ergotherapeut 

9u30 ................... Inspirerende videofragmenten 

10u00 ................. Pauze 

10u30 ................. Netwerken en ervaringen uitwisselen 

12u00 ................. Plenaire samenvatting 

12u15 ................. Take home message 

12u30 ................. Einde en veilig terug naar werk of huis. 

 

Inschrijven 

Schrijf je in via het webformulier op de website van Ergotherapie Vlaanderen: 

https://www.ergotherapie.be/NL/studiedag/lijst 

Opgelet: Je schrijft je best persoonlijk in. Groepsinschrijvingen kunnen niet. 

Nog geen lid? De ergotherapeuten, ook die binnen GGZ, hebben momenteel de 

beroepsvereniging broodnodig. Steun Ergotherapie Vlaanderen en word lid. 

Gewoon doen! 

Met de stuurgroep kijken we al uit om je te verwelkomen. Kom netwerken! 

Met vriendelijke groeten van VLEGG stuurgroep West: Wilfried Van Handenhoven, Johan Neyt, Patricia Colman, 

Elien Adriaen, Katrien Luca, Pierre Seeuws, Siska Vandemaele, Nele Castelein, Ilse De Puydt, Lieven Van Lierde, 

Herlinde Dael, Joke Standaert, Marieke De Temmerman, Petra Speleers, Frank Dejonghe en Kurt Kerkaert. 

www.vlegg.be – FB @vlegg.ergotherapie – Twitter @vleggtweet 

Netwerkdag Gent 
Woe 4 december 2019 
 

Locatie 
HoGent campus Vesalius 

Keramiekstraat 80 

9000 Gent 

 

Prijs 
Gratis 

 

Inschrijven 
Via website EV: vormingen. 
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HoGent campus Vesalius 
Keramiekstraat 80, 9000 Gent 

Auto 

Overdag is er een grote parkeerdruk in de omgeving van de campus. Studenten, personeel en 

bezoekers van de campus als van het UZ staan in de buurt. Carpoolen is aangewezen. 

Of de trein? 

Trein 

Vanaf het station van Gent Sint-Pieters is het een goed half uurtje stappen. 

Wees sportief! Een gezonde geest in een gezond lichaam. Haal jij de tram in? 

 

Tram 

Tram 2 richting Zwijnaarde 

Voor zij die een beetje willen 

stappen. 
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