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Woensdag 8 October 2014

10.20
introductie van EDECt

Het EDECT partnerschap opgericht om het succes van de 
projecten Dignity in Care en SYSIASS te kapitaliseren, en 
een overzicht van de hoogtepunten van de cluster tot op 
vandaag. 

Ladan Najafi
East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, UK

10.30
technologie en empowerment  

EDECT is geïnteresseerd in hoe technologie kan bijdragen 
tot meer kwaliteit van leven en empowerment van 
gebruikers, hun naasten en zorgverleners, vanuit het 
besef dat afhankelijkheid en kwetsbaarheid een intrinsiek 
onderdeel is van het menselijk leven. De bijdrage van 
technologie hangt niet alleen af van hoe het wordt gebruikt, 
maar ook van hoe het is ontworpen. Het vraagt ethische 
reflectie om te begrijpen wat relevante waarden zijn en hoe 
deze te operationaliseren. 

ilse oosterlaken
Delft University of Technology, NL

11.10
Educatie van zorgverleners

Wat betekent de integratie van waardige zorg en 
ondersteunende technologie voor professionals in 
de gezondheidszorg en hun training? In de moderne 
maatschappij vraagt de snel veranderende technologie 
zorgprofessionals om up to date te blijven. Hoe kan dit 
het best gebeuren? Is het delen van informatie over 
gezondheidstechnologie noodzakelijk? Hoe zit dit met 
waardige zorg?

vincent de rooij
HZ University of Appled Science, NL

Facilitator van de dag
annabelle van nieuwenhuyse 

09.30 
registratie en ontvangst

10.00
opening van de conferentie

Jan briers 
Provinciegouverneur Oost-Vlaanderen

10.05
voorstelling van interreg iva 2 
Zeeën 

Elodie villeneuve
Interreg IVa 2 Mers

10.10
Het perspectief van de gebruiker

Peter Lambreghts zal zijn visie en expertise delen over 
de rol van ondersteunende technologie in het leven van 
een persoon met een handicap. Als gelijke rechten activist 
zal hij vanuit zijn persoonlijke ervaringen en inzichten  
getuigen over hoe ondersteunende technologie het grote 
verschil kan maken. Immers, iedereen wil zijn talenten 
ontwikkelen, onafhankelijk zijn en leven met waardigheid.

peter Lambreghts 
Coördinator ENIL (European Network on Independent 
Living) Regio West-Europa



11.50
De uitdaging van het ethisch 
verlenen van ondersteunende 
technologie

Ondersteunende technologie kan een aanzienlijke 
verbetering van de kwaliteit van leven van de gebruikers 
en hun familie / verzorgers opleveren, maar het gebruik 
ervan kan ook een bron van stress zijn. Welke lange termijn 
ondersteuning is gewenst, en hoe kunnen we deze het 
beste aanbieden? Als we niet zorgen voor 
voldoende steun, is dit ethisch? Voorbeelden van 
ondersteunende technologie en de uitdagingen bij het 
gebruik ervan worden gepresenteerd.

matthew pepper
East Kent Hospitals University NHS Foundation Trust, UK

12.30
Lunch en tentoonstelling

Tijdens de lunchpauze wordt een selectie van de 
ondersteunende technologieën, ontwikkeld en gebruikt 
door EDECT partners, voorgesteld alsook een visuele 
presentatie van de ethische training voor het gebruik ervan. 
Congresdeelnemers kunnen zelf ervaren hoe het is om 
afhankelijk te zijn van technologie.

14.00
De toekomst van EDECt

EDECT denkt toekomstgericht.  Toelichting bij de 
toekomstplannen van de EDECT partners, met aandacht 
voor de inbreng van de gebruikers en belanghebbenden.

annemarie kokosy, ISEN-Lille
pierre boitte, Lille Catholic University, , France 

14.20
Een kritische reflectie 
op ondersteunende 
technologie door gebruikers 
envertegenwoordigers

Vertegenwoordigers uit de Interreg regio delen hun per-
spectief.

• michel mercier and vincent Collin, CRETH, België
• thierry Danigo, APF, Frankrijk
• Joël beurkens, HZ University of Applied Sciences,  
 Nederland
• tanesh bhugobaun, Kent Brain Injury Forum, UK

15.20
versnaperingen

15.40
interactieve workshop 

EDECT heeft tot nu toe een waaier aan mogelijkheden en 
kwesties geïdentificeerd. Gedurende de conferentie zullen 
de congresdeelnemers op een interactieve manier kunnen 
bijdragen aan de thema’s empowerment van personen 
met een handicap via responsieve zorg, ondersteunende 
technologie en ethische reflectie. Deze bijdragen zullen de 
toekomstige richting van EDECT inspireren.

16.50
slotbedenkingen

anneliese Dodds, MEP

17.00
afsluiting



The Interreg 2 Seas Programme is an EU funding 
programme which promotes crossborder coopera-
tion between partners from France, England, Belgium 
(Flanders) and The Netherlands. It aims to develop the 
competitiveness and the sustainable growth potential of 
maritime and non-maritime issues through the establish-
ment and development of cross border partnerships.

For further information on the 2 seas programme, 
please visit our website :

www.interreg4a-2mers.eu

intErrEg iv a 2 mers seas Zeeën 
Secrétariat Technique Conjoint / Joint Technical Secretariat / 

Gemeenschappelijk Technisch Secretariaat

Les Arcuriales - 45/D, rue de Tournai - 5° étage - F-59000 Lille
T : +33 (0) 3 20 21 84 80 - F : +33 (0) 3 20 21 84 98

contact@interreg4a-2mers.eu

http://www.isen.fr
http://www.kent.ac.uk/
http://www.ekhuft.nhs.uk
http://www.univ-catholille.fr
http://www.essex.ac.uk
http://www.hubkaho.be
http://www.humanicite.fr/fiche-membre/363/Foyer-d-accueil-medicalise--La-vie-devant-soi--
http://www.healthandeuropecentre.nhs.uk/
http://www.hz.nl/
http://www.interreg4a-2mers.eu/

