
PROGRAMMA 
13u00 Ontvangst 

13u30 Verwelkoming 
    Luc Vanhoegaerden, Voorzitter VZW Terra-Therapeutica 
  Tuintherapie in een woonzorgcentrum 
    Johan Lemmens, Praktijklector Ergotherapie Hogeschool PXL
  Praktijkvoorbeeld: WZC ’t Kempken  
   Moncy Vidal, Ergo- en tuintherapeut
  Voorstelling publicatie “Praktijkboek Tuintherapie: betekenisvolle 
         groenactiviteiten binnen de ouderenzorg”
   Jenny Löffel, Tuinbouwingenieur
  Slotwoord
   Katja Cipullo, Directrice WZC ‘t Kempken

15u00 Wandeling naar en bezoek aan diverse standen op de zorgcampus
  
  1. Volkstuin Maasmoosem
   Dienstencentrum Stockheim  
  2. Belevingstuin ’t Hofke
   Woonzorgcentrum  ’t Kempken
  3. Tuintherapie & therapeutische tuin binnen de ouderenzorg
   VZW Terra-Therapeutica 

16.00   Afsluiten doen we met koffie en taart in dienstencentrum Stockheim 

Studiedag “Tuintherapie & 
Therapeutische Tuin binnen 

de ouderenzorg”

PRAKTISCHE INFO   
Dinsdag 23 oktober 2018 - Zaal Opus, Schuttersstraat 7, 3650 Dilsen-Stokkem
Inschrijving   Deelnameprijs bedraagt 
   - 70 euro (deelname studiedag en praktijkboek)
   - 25 euro (deelname studiedag)

Gelieve in te schrijven via mail voor 15 oktober 2018 op infoterratherapeutica@gmail.com. 
Omwille van praktische redenen is het aantal deelnemers beperkt tot 100. 



“Praktijkboek Tuintherapie: betekenisvolle 
groenactiviteiten binnen de ouderenzorg”

Uitgave:  A4 ringmap, bedrukt en met draadspanner
  64 blz handleiding, zwart-wit, 120 gr papier
	 	 50	geplastificeerde	fiches,	in	kleur	

Uitgever:  Politeia

Uitgiftedatum:  dinsdag 23 oktober 2018

Verkoopprijs: 59 euro 

Meer info:  infoterratherapeutica@gmail.com 

Inhoudsopgave van de publicatie (onder voorbehoud van kleine wijzigingen) 

Deel 1: theorie en kadering

 1. Tuintherapie en therapeutische tuinen
  a. Begripsbepaling
  b. Situatie in Vlaanderen

 2. Tuintherapie en therapeutische tuinen binnen de ouderenzorg 
  a. Tuintherapie 
  b. Therapeutische tuin (schema van ontwerp)

Deel 2: tuintherapie in de praktijk 

	 1.	De	activiteitenfiches	
	 	 a.	Toelichting	bij	de	activiteitenfiches
	 	 b.	Chronologisch	overzicht	van	de	activiteitenfiches
	 	 c.	Vijftig	groenactiviteiten	in	de	ouderenzorg	(geplastificeerd	en	uitneembaar)	

 2. Tuintherapie in de praktijk
  a. Vooraleer aan de slag te gaan enkele tips
  b. Welke zijn de mogelijke doelstellingen
  c. Hoe praktisch te werk gaan ?
  d. Best practice voor tuintherapie
  e. Uitgewerkte casus
  f. Praktijkvoorbeeld

Bijlagen

 - BIJLAGE 1: Een voorbeeld van een jaarplanning in je Woonzorgcentrum
 - BIJLAGE 2: Verantwoorde plantenkeuze in de tuin
 - BIJLAGE 3: Tuintherapie in de ouderenzorg: theoretische en wetenschappelijke 
   onderbouw 


