Intervisie ambassadeurs fixatiearme thuiszorg
Als ambassadeur fixatiearme thuiszorg ondersteun je collega zorgverstrekkers in het gebruik van de
praktijkrichtlijn, om zo tot een fixatiearme thuiszorg te komen. Eveneens fungeer je als centraal
aanspreekpunt voor jouw collega’s in het besluitvormingsproces. Om jou als ambassadeur optimaal
te ondersteunen wordt er een intervisie georganiseerd. Deze intervisie heeft als doel om jouw
deskundigheid als ambassadeur te bevorderen, door samen te denken over persoon- en functie
gebonden vraagstukken en knelpunten uit je eigen werkcontext en ervaringen.
Datum: 8 juni 2018
Locatie: LDC Orleanshof – OCMW Aarschot
Leuvensestraat 148; 3200 Aarschot
Inschrijven: In het kader van het pilootproject wordt aangeraden om alle intervisies zo veel mogelijk
bij te wonen. Schrijf u zeker in door te mailen naar info@fixatiearmezorg.be.
De vormingsuren worden geattesteerd.
i.s.m. LDC Orleanshof – OCMW Aarschot

Programma:
12u30-13u00
13u00-14u00
14u00-14u15
14u15-14u45
14u45-15u00
15u00-16u00
16u00-16u10

Onthaal met koffie en water
Alternatieven voor fixatie
Alternatieven voor fixatie: Sensoren
Het delen van ervaringen als ambassadeur
fixatiearme thuiszorg
Pauze
Het juridisch kader in België voor fixatie
Afsluiting

Dr. K. Scheepmans
Senso2me
Dr. K. Scheepmans

Prof. dr. J. Vande Moortel
Dr. K. Scheepmans
Mevr. S. Vandervelde

Voorbereiding:
Ter voorbereiding op de intervisie vragen wij jou om na te denken over onderstaande vragen.




Waar loop je als ambassadeur op vast?
Casuïstiek waarbij er nagedacht kan worden over alternatieven voor fixatie.
Welke vragen heb je over het juridisch kader in België voor fixatie?

Docenten:
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
doctoraatsonderzoek 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”.
Prof. dr. mr. J. Vande Moortel

Mr. Vande Moortel is actief aan de balie Gent sinds 1984 en aan de balie Hasselt sinds 2004.
Naast zijn activiteiten als advocaat is hij ook professor aan de Universiteit van Gent en lector aan onder
andere de Hogeschool van Gent, Arteveldehogeschool en de Erasumus Hogeschool te Brussel. Het
juridische luik van de praktijkrichtlijn ‘Streven naar een fixatiearme thuiszorg’ is mede tot stand
gekomen door Mr. Vande Moortel.

