ICF-PLATFORM VZW ORGANISEERT

STUDIEDAG

Implementatie van ICF
in Vlaanderen:
state of the art

MAANDAG 17 OKTOBER 2022
9.30 - 15.45 u (aansluitend receptie)

Herman Teirlinckgebouw
Havenlaan 88, 1000 Brussel
Pendelbus vanaf Station Brussel-Noord

Prijs: 150 euro
Leden Algemene Vergadering ICF-platform: 110 euro
Catering en documentatie inbegrepen
Inschrijven via www.sig-net.be - code 200

PROGRAMMA STUDIEDAG ICF-PLATFORM 17/10/2022
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.
Uur

Plenair gedeelte

Spreker

9.00 - 9.30

Onthaal

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

Dominique Van de Velde

12.00 - 12.30

Pitches posters
Toelichting programma namiddag

Voorzitter ICF-platform

12.30 – 13.30

Lunch en posterbeurs

BLOK A (13.30 - 14.30) - één kiezen

BLOK B (14.45- 15.45) - één kiezen

Integratie van ICF in het elektronisch patiëntendossier, de
rode draad in het interprofessioneel samenwerken

De ontwikkeling van een ICF-coreset voor blinden en
slechtzienden

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

Werken na hersenletsel: aan de slag met ICF

Gedeeld zorg-werkdossier

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

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

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

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

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

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

ICF als samensmeltende taal van onderwijs en arbeid

Het ICF als vertrekpunt in de ontwikkeling van VR applicaties
binnen ergotherapie bij een neurologisch doelgroep – het
SIOPA project

