
Beste doorverwijzer,
 
Nav de “Save the date” die we een tijdje geleden hebben uitgestuurd, zijn we ontzettend fier u 

vandaag het officiële programma te mogen aankondigen voor het  eerste interactieve 
symposium met als titel: #samensterkers in 
fixatievrije zorg.  

 
We hebben voor dit onderwerp gekozen omdat we verschillende doorverwijzers willen 
samenbrengen rond een thema dat ieder van ons kan aanbelangen.
Bij Armonea vinden wij dat…
Welke leeftijd u ook heeft, vrijheid is een mensenrecht.
Bewegen is leven…Armonea gaat in 2023  voor alle woonzorgcentra zonder 
vrijheidsbeperkende maatregelen.
 
 
Naast  de lezingen van de verschillende topsprekers,  zijn er telkens ook zeteldebatten 
voorzien waar er ruimte is voor vraagstelling.  
Daarnaast  gaan we nog een stapje verder nl. Speeddating.  Hier kunnen jullie als door-
verwijzer met elkaar  kennis maken. 
 

Interesse: Snel inschrijven is de boodschap (plaatsen zijn beperkt) 

https://www.eventbrite.com/e/498707907777 
 
 

 

Hopend u te mogen verwelkomen laten wij u alvast onze vriendelijke groeten.  Tot dan!
 
 
Dieter & Saskia
Symposium 30/03/2023 
Saskia.deleu@armonea.be - 0473/ 36 15 72 – sales & marketing executive
Dieter.opdecam@armonea.be 0497/38 61 72 – regiomanager
 

• Programma:  zie ommezijde
• Wanneer: 30/03/2023
• Uur: 09.00 tot 17.00 & network drink 
• Waar: Hotel Van Der Valk - Mechelen 
• Accrediterings- of opleidingsattest voorzien
• Wachtwoord inschrijving : armonea2023



Ontvangst en ontbijt 

COO Armonea  Wendy Peeters “Introductie/opening symposium”

Gastprofessor Sylvie Tack - UGent & UA - 

Advocaat Sanalex  

“Fixatie in WZC : medicolegale 

aspecten”

Professor Nico De Witte - 

Vrije Universiteit Brussel/HOGENT 

“(Non)Fixatie bekeken vanuit 

gerontologisch perspectief”

Lieven De Maesschalck -  Innovationmanager 

Thomas More & An Van Wesenbeeck

“Fixatievrije zorg bekeken vanuit het 

innovatieve luik”

COO Wendy Peeters, Professor De Witte, 

Lieven De Maesschalck
“Zeteldebat”

Lunch + Speeddating

Qualityteam Armonea - 

Directeur Quality Emmanuel Stockman & 

Quality manager Alice Bruyneel

“Samen onderweg naar fixatievrij”

Katrin Gillis - 

Onderzoeker Odisee hogeschool en UA 

“Het proces van besluitvorming bij 

veranderend gedrag bij bewoners : 

impact op fixatie in de praktijk” 

Professor De Cock -  Hoofd van het Centrum geri-

atrie UA, ZNA, UZA - 

Docent-Departement verantwoordelijke Geriatrie en 

Onderzoeker aan UA - 

Medisch Diensthoofd Geriatrie Ziekenhuis Netwerk 

Antwerpen - 

Consulent Geriatrie Universitair Ziekenhuis Antwer-

pen

“Fixatie in het ziekenhuis : 

een gedragen transitie”

Professor De Cock, Geriater Debain -  UZ Brussel & 

PHD student gerontologie , 

Tinne Leysen - ziekenhuisapotheker UZB, 

CRA artsen - Bart Supeene & Bieke Van Den Brande, 

familielid

“Zeteldebat”

Johan Staes - gedelegeerd bestuurder/ CEO Vlozo  “Afsluit”

“Network drink”

Programma 
 


