
                                                                                                    
  

                                                                         

Opleiding ambassadeurs fixatiearme thuiszorg 
 

Steeds meer kwetsbare ouderen blijven thuis wonen, hierdoor stijgt de vraag naar thuiszorg. Deze 

personen hebben een verhoogde kans op het gebruik van lichamelijke fixatie omwille van hun 

toegenomen afhankelijkheid. Hierdoor worden zorgverleners in de thuiszorg en mantelzorgers steeds 

meer geconfronteerd met situaties waar lichamelijke fixatie gebruikt wordt. Deze vrijheidsbeperkende 

maatregelen brengen lichamelijke en mentale gevolgen met zich mee voor de persoon die gefixeerd 

wordt, zo kan deze angstig worden of zijn of doorligwonden oplopen. Ook de mantelzorger en de 

zorgverstrekker kunnen gevoelens van woede en onmacht ervaren. Daarom is er een praktijkrichtlijn 

ontwikkeld die de zorgverstrekkers en de mantelzorgers kan ondersteunen bij het beslissingsproces 

en het verantwoord gebruik van fysieke fixatie in de thuiszorg.  

De ambassadeur ondersteunt collega zorgverstrekkers in het gebruik van de praktijkrichtlijn, om zo 

tot een fixatiearme thuiszorg te komen. Eveneens fungeert de ambassadeur als centraal 

aanspreekpunt voor haar collega’s in het besluitvormingsproces.  

Mogelijke ambassadeurs zijn:   

 Professionele zorgverleners (huisarts, verpleegkundige, ergotherapeut, kinesist) werkzaam in 

de eerstelijnszorg  

 Gemotiveerd om de functie ambassadeur ‘fixatiearme thuiszorg’ uit te oefenen 

 Werkzaam in de Zorgregio: Diest, Aarschot, Begijnendijk, Scherpenheuvel, Zichem, 

Bekkevoort, Tielt-Winge 

 Bereikbaar via e-mail/telefoon in de periode mei-november 2018 (vakanties uitgezonderd) 

 Ervaren in het coachen en motiveren van collega’s 

Datum: 26 april 2018 

Locatie: LDC Orleanshof – OCMW Aarschot 

 Leuvensestraat 148; 3200 Aarschot 

Inschrijven: Inschrijven is gratis voor deelnemers aan het project ‘Fixatiearme thuiszorg’. Dit kan door 

u aan te melden bij info@fixatiearmezorg.be tot en met 6 april 2018. 

De vormingsuren worden geattesteerd en geaccrediteerd.  

i.s.m. LDC Orleanshof – OCMW Aarschot 

Programma: 

09u00-09u15 Inleiding: Kennismaking en voorstelling project Prof. dr. B. Dierckx de Casterlé 

09u15-11u00 Praktijkrichtlijn: Streven naar een fixatiearme 
thuiszorg 

Dr. K. Scheepmans  

11u00-11u15 Pauze   

11u15-12u15 Aan de slag met de praktijkrichtlijn Mevr. K. Scheepmans 
Mevr. S. Vandervelde 
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12u15-13u00 Pauze  

13u00-13u45 Hoe een vertrouwensrelatie opbouwen met 
mantelzorgers, familie en patiënten. 

Mevr. N. Devos 
 

13u45-14u30 Effectieve communicatie tussen zorgverleners 
in de thuiszorg. Hoe omgaan met weerstand?  

Dr. M. Verschueren 

14u30-14u45 Pauze  

14u45-16u45 Train-the-trainer principes en coachen van 
collega’s 

Dr. M. Verschueren 

16u45-17u00 Afsluiting Dr. K. Scheepmans 
Mevr. S. Vandervelde 

 

Docenten: 

Prof. dr. B. Dierckx de Casterlé 

Bernadette Dierckx de Casterlé is deeltijds hoogleraar Verpleegkunde en Verpleegkundige Ethiek. 

Dr. K. Scheepmans 

Kristien Scheepmans is verpleegkundige en heeft een masterdiploma in de verpleegkunde. Zij werkt 

als verpleegkundig stafmedewerker op het Wit-Gele Kruis. Daarnaast behaalde zij een doctoraat 

getiteld ‘Het gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen in de Vlaamse thuiszorg: een mixed 

method analyse’. 

Mevr. S. Vandervelde 

Sara is verpleegkundige en heeft zowel een masterdiploma in de verpleegkunde als in het management 

en het beleid van de gezondheidszorg. Zij werkt aan het onderzoeksproject “Ontwikkeling en evaluatie 

van een multicomponent programma voor de implementatie van de praktijkrichtlijn ‘Streven naar een 

fixatiearme thuisomgeving”. 

Mevr. N. Devos 

Nicole Devos is klinisch ouderenpsycholoog en systeemtherapeut, verbonden aan de eenheid voor 

acute zorg op de afdeling cognitieve stoornissen op campus Gasthuisberg. 

Sinds 1991 begeleidt ze binnen het UPC KU Leuven ouderen en hun families rond thema’s als depressie, 

rouw en cognitieve stoornis. Daarnaast is Nicole Devos actief in het begeleiden van teams in de 

ouderenzorg en in bijscholing rond communicatie. 

Dr. M. Verschueren 

Marc Verschueren is verpleegkundige en tevens doctor in de arbeidspsychologie. Hij is als 

gastprofessor verbonden aan het Academisch Centrum voor Verpleeg- en Vroedkunde en doceert 

‘Leiderschap en Innovatie’.  


