sig-net.be
Implementatie van ICF in Vlaanderen: state of the art (voor leden Algemene Vergadering
ICF-platform)
Type vorming

Studiedag

Code

200

Wanneer

17/10/2022

Uur

09:30 tot 15:45

Waar

Herman Teirlinckgebouw Brussel

Prijs

€ 110,00 - € 0,00 voor participanten

Uiterste inschrijvingsdatum

15/09/2022

Aantal uren vorming

6,00 uur

Extra info

Een initiatief van

i.s.m.
Ben je geen lid van de Algemene Vergadering van het ICF-platform? Schrijf dan hier in!
DOWNLOAD FLYER
Trefwoorden
ICF - welzijn - gezondheid - werk - onderwijs - beleid

Inhoud
Het ICF-platform vzw wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen promoten. Het platform stimuleert hiertoe het gebruik van ICF als
middel voor het omzetten van deze visie in het handelen op een toegankelijke manier. Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren en
disciplines en is gericht op het uitwisselen van kennis en expertise. De studiedag richt zich tot al wie in Vlaanderen met ICF bezig is, zowel in de sectoren
welzijn, gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We staan stil bij de nieuwste ontwikkelingen en tonen een groot aantal good practices op diverse vlakken.
Belangrijk: Ingeschreven? Eind augustus ontvang je een e-mail met link naar een GoogleFormulier om je keuzes voor de workshops door te geven.

Programma
UUR
9.00 - 9.30

ONDERWERP
Onthaal
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SPREKER

UUR

ONDERWERP

SPREKER

9.30 – 9.45

Verwelkoming en inleiding

9.45 – 10.00

Een match tussen BelRAI en ICF in de langetermijnrevalidatie in
Vlaanderen

Nils Knockaert

10.00 – 10.45

ICF bij implementatie van een brede kijk op (positieve) gezondheid in
onderwijs - Onderzoek en praktijken
van zorg en welzijn

Carin de Brouwer

10.45 – 11.15

Pauze en posterbeurs

11.15 – 12.00

CLEVER doelen bepalen

12.00 - 12.30

Pitches posters
Toelichting programma namiddag

Dominique Van de Velde

Voorzitter ICF-platform

12.30 – 13.30

Lunch en posterbeurs

13.30 – 14.30

Workshops BLOK A

WS 1A

Integratie van ICF in het elektronisch patiëntendossier, de rode draad in
Leen Vervaet i.s.m. Nexuzhealth
het interprofessioneel samenwerken

WS 2A

ICF-spel: een praktijkgerichte en laagdrempelige manier om te werken
met ICF

Stien Hennaert

WS 3A

Gedeeld zorg-werkdossier

Pieter Vaes & Katrien Vermeulen

WS 4A

Professionalisering van ergotherapie door digitalisering:
hoe ICF en OT-Pro je begeleiden in het klinisch redeneerproces

Ingrid Eyckmans & Bjorn Leroy

WS 5A

Inspiratietool ICF-CY: van een integratief beeld naar doelen en
behoeften

Tine De Vroede & Sarah Schaubroeck

WS 6A

ICF: ouders, kind en team. 1 kind, 1 team, 1 plan

Lien Van Evercooren

WS 7A

ICF als vertrekpunt in de ontwikkeling van VRapplicaties in ergotherapie bij een neurologische
doelgroep: het SIOPA project

Siska Vandemaele & Lode Sabbe

14.30– 14u45

Switch workshop

14.45 – 15.45

Workshops BLOK B

WS 1B

De ontwikkeling van een ICF-coreset voor blinden en slechtzienden

Lorenzo Billet

WS 2B

Werken na hersenletsel: aan de slag met ICF

Tessa Delien & Dorien Vandenborre

WS 3B

ICF-spel : een praktijkgerichte en laagdrempelige manier om te werken
Pieter Vaes
met ICF

WS 4B

Participatie bij jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis! Hoe
kunnen we het glazen plafond doorbreken?

WS 5B

Het linken van assessment- instrumenten aan de ICF met betrokkenheid
Stien Hennaert
van experten: het IMBA-ICF-onderzoek als praktijkvoorbeeld

WS 6B

ICF als samensmeltende taal van onderwijs en arbeid

15.45 - 16.30

Afsluiting met receptie

Marieke Coussens

Nele Clement & Tom Allaert

Voor wie?
Sig vzw
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De studiedag richt zich tot al wie in Vlaanderen met ICF bezig is, zowel in de sectoren welzijn, gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We staan stil bij de
nieuwste ontwikkelingen en tonen een groot aantal good practices op diverse vlakken.

Over wie?
Alle leeftijden.

Praktisch
Documentatie, broodjeslunch, koffiepauzes en receptie inbegrepen.
Belangrijk: Ingeschreven? Eind augustus ontvang je een e-mail met link naar een GoogleFormulier om je keuzes voor de workshops door te geven.
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