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Graag nodigen we je uit op een studiedag rond ethiek in de ouderenzorg. 

Ethisch verantwoord zorgen voor ouderen is niet altijd vanzelfsprekend. Hoe kunnen we 

goede zorg verlenen waarbij de oudere centraal staat ? Vanuit een zorgethische benadering 

komen enkele ergotherapeutische topics aan bod, van waaruit we kunnen reflecteren. 

Tijdens deze studiedag bieden we je de kans om boeiende lezingen en diverse 

praktijkgerichte workshops bij te wonen. 

 

 

 

  

 

 

DINSDAG 24 MEI 2016 

- HETE HANGIJZERS IN DE OUDERENZORG -  
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PROGRAMMA 

08.30   Onthaal 

09.00  Ethiek in de ouderenzorg. Over waarden, dialoog en grondhoudingen 

Axel Liégeois, KU Leuven en Broeders van Liefde in Gent 
 

In een praktijkgerichte ethiek staan waarden, dialoog en grondhoudingen centraal. In 
deze lezing stellen we een kader met een tiental fundamentele waarden voor. We 
proberen om tot verantwoorde keuzes te komen, door deze waarden te 
maximaliseren en met elkaar te verbinden. Dit doen we best in dialoog met alle 
betrokkenen. De kwaliteit van ‘het werken met waarden in dialoog’ hangt van onze 
grondhoudingen af. We bespreken een casus die ons zal toelaten om heel concreet 
aan te tonen welke rol waarden, dialoog en grondhoudingen spelen in ethiek in de 
ouderenzorg. 

10.00  Autonomie in verbondenheid 

Mieke Van Acker, WZC Sint Elisabeth te Oostende 

Relationele afstemming als basis voor ethische reflectie binnen de ergotherapie. 
Vanuit het luisteren naar het verhaal van de cliënt en zijn naastbetrokkenen kunnen 
we als team de verschillende waarden afwegen en tot een ethische beslissing komen. 
Soms ligt het niet zo eenvoudig en blijft er een spanningsveld. Hoe gaan we daar als 
ergotherapeut mee om? 

10.20   Juridische kanttekeningen  

Jan Vande Moortel, ADVAMO en Arteveldehogeschool Gent 
 

Tijdens deze sessie zal een antwoord geformuleerd worden op enkele casussen 
waarbij ergotherapeuten in de praktijk geconfronteerd worden. Tijdens een 
interactief gedeelte wordt de beroepsethiek naderbij bekeken. 
 

11.00  Pauze 

11.30  Workshop sessie 1  

12.45  Middagpauze  

13.30  Workshop sessie 2  

14.45  Koffiepauze 

15.15  Workshop sessie 3 

16.30  Einde studiedag 



    

WORKSHOPS 

 

WORKSHOP 1 

Belevingsgerichte zorg met een zorgethische bril bekeken 

Eveline Bolt, zelfstandig trainer en onderzoeker en als zodanig kaderlid van Stichting 

Presentie 

In deze workshop onderzoeken we wat het oplevert om vanuit zorgethisch 

perspectief te kijken naar belevingsgerichte zorg. Waar liggen de grenzen van 

belevingsgerichte zorg ? In hoeverre gaan we mee in de belevingswereld van een 

persoon met dementie en hoe gaan we daar als ergotherapeut mee om ? Vanuit de 

presentiebenadering verhelderen we dit zorgethisch dilemma. De eigen 

zorgpraktijken komen daarbij aan bod d.m.v. casuïstiek.  

 

 

WORKSHOP 2 

 

Ethische reflecties op maaltijdzorg  
 

Mieke Van Acker, WZC Sint Elisabeth te Oostende 
 

Het maaltijdgebeuren is een alledaagse activiteit met een grote invloed op het 

welbevinden van de oudere. Er zijn veel factoren die een invloed hebben op goede 

maaltijdzorg. 

Het is de bedoeling om eens stil te staan bij de verschillende zaken die daartoe 

leiden, hierbij zijn autonomie en waardigheid twee belangrijke waarden die 

essentieel zijn bij goede maaltijdzorg.  

Tijdens de workshop gaan we in op enkele ethische uitdagingen. Daarnaast kunnen 

de deelnemers ook zelf een ethische kwestie in de groep brengen waar rond kan 

gewerkt worden. 

 

 

 

 

 

 

 



    

WORKSHOP 3 

Zorgen in vrijheid - een verantwoorde keuze? Fixatie in de ouderenzorg 

Ilse De Schryver, Innofix 

Het afbouwen van fixatie is een hot thema in onze huidige zorgdiscussies. Meer en 

meer raken we overtuigd van het belang van het aanbieden van bewegingsvrijheid 

voor onze ouderen. Maar wat doen we dan met valgevaar of onrustig gedrag zoals 

dolen en dwalen? Is het haalbaar om niet te fixeren? Tijdens deze workshop gaan we 

dieper in op deze thema's aan de hand van gerichte informatie en ruimte voor 

discussies.  

 

WORKSHOP 4 

Concrete tools om ethiek bespreekbaar te maken in een organisatie  

Els Vanwynsberghe, Rhizo Kenniscentrum  

Als team tijd maken om te reflecteren over goede zorg is niet evident. Toch is het 

belangrijk om, in team, stil te staan bij goede zorg vooraleer je als individuele 

hulpverlener die zorg kan verlenen. Het komen tot een balans tussen haalbare, 

wenselijke en realistische zorg voor de organisatie en jezelf als individu staat hierbij 

centraal.  

In deze workshop komen praktische methodieken aan bod om zowel individueel als 

in groep te reflecteren over goede zorg.   

 

WORKSHOP 5 

Wat als een oudere persoon (met dementie) seksuele behoeften zou hebben? 

Nelle Frederix, ECD Paradox 

Seksualiteit en ouderen, dit plaatje lijkt niet te kloppen voor velen. Toch blijven ook 

ouderen behoefte hebben aan de beleving van intimiteit en seksualiteit. En wat als 

dementie in beeld komt? Hoe gaan we daar mee om als hulpverlener? Wat is de 

ergotherapeutisch taak binnen deze zorgvraag? Deze workshop zal jullie op een 

interactieve manier onderdompelen in de wereld van sexy senioren. 

 

 



    

PRAKTISCHE INFORMATIE 
 

Datum  Dinsdag 24 mei 2016 

 

Locatie  Arteveldehogeschool  

Campus Kantienberg 

Voetweg 66 

9000 Gent 

 

Kostprijs  95 € 

Prijs inclusief lunch, drank en syllabus  

 

Inschrijven  Kan via deze link  

 

Info  

 

Openbaar vervoer op wandelafstand (ongeveer 5 minuten). 

Parkeren kan in de ondergrondse parking ‘Sint-Pietersplein (P10)’                                             

(op ongeveer 3 minuten wandelen). 

Iedereen ontvangt een attest van deelname. 

 

VRAGEN 
 

  

Inhoudelijke 

vragen 

 

 

Administratieve 

vragen 

 Leen Bouckaert 

leen.bouckaert@arteveldehs.be  

 

 

Kathy Vandermeeren  

Kathy.vandermeeren@arteveldehs.be 

09 234 71 59 

 

 

 

https://www.arteveldehogeschool.be/inschrijfmodule/index.aspx?id=J6PCF970FK36nJeUCnjN5g

