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Alle cliënten, op dit ogenblik in begeleiding op onze dienst, ontvangen deze nieuwsbrief. Wanneer de 

begeleiding afgerond is, kan men de nieuwsbrief verder ontvangen tegen betaling van 10 euro per jaar 

op rekeningnummer BE90 3350 0389 8032. Zowel een gezin met een jong kind, jongere of volwassene 

ontvangt deze nieuwsbrief met een diversiteit aan thema’s en mededelingen. U leest wat voor u van 

toepassing is. 

 

Dienst Ambulante Begeleiding is gemachtigd om voor giften vanaf 40 euro een fiscaal attest af te geven. 
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WELKOM 

Voorwoord 
Alles komt goed 

 

Beste lezer, 

Voor 2021 wens ik jullie samen met de begelei-
ders  het vooruitzicht op een jaar van goede ge-
zondheid en hoop. 
 Hoop op een vaccinatieschema dat perfect 

en volgens schema kan verlopen. 
 Hoop om terug een normaal leven te kun-

nen leiden.  
Eveneens wensen we  jullie:  
 Mensen om je heen die je steunen in de 

maanden die je nog moet overbruggen tot 

we met z’n allen zijn gevaccineerd  

 Een groot deel van het jaar de mogelijk-
heid  om te kunnen genieten van echte 
ontmoetingen en uitbreiding van het 
knuffelcontact.  

 

En dat we 2020 achter ons kunnen laten. Het 
jaar waar alles ineens anders werd. We  moch-
ten werken in vrije tijds kleding, de weegschaal  
werd naar de zolder verbannen …… Het werd 
een jaar waarin voor de rest nog zeer weinig 
mocht.  
2020 begon mooi, maar plots legde het corona-
virus ons heel wat beperkingen op. Maar om het 
met de woorden van Martine Tanghe te zeggen: 
“ alles komt goed.”  
Van jullie en onze begeleid(st)ers wordt  veel 
flexibiliteit gevraagd. 
We moeten ons nog steeds strikt houden aan 

alle veiligheidsregels.  

Draag een mondmasker 

Verlucht binnenruimte 

Was je handen  

 

Hou 1,5 meter afstand  

 

 

 

 

 

 

 

We danken jullie voor het begrip en medewer-
king in deze moeilijke tijden.  
Hartelijk dank voor jullie warme berichten en 
wensen aan de begeleid(st)ers.  
Voor onze dienst wens ik dat onze minister on-
danks de vele kosten die Corona meebracht 
werk maakt om wachtlijsten weg te werken. Te 
vaak moet er te lang gewacht worden eer bege-
leiding kan opstarten.   
We dromen dat we op een dag elke vraag naar 
begeleiding snel kunnen beantwoorden.  
We hopen in 2021 extra middelen te mogen 
krijgen, zodat we meer mensen kunnen helpen.  
 

Warme wensen. 
Veel leesplezier.  
Een bijdrage van jullie aan deze nieuwsbrief is 
altijd welkom. Mail: dab.redactie@wegwijs.be 
 

Diane Luyts  
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In deze nieuwsbrief 

In onze rubriek “In de kijker” op pagina 6 gaan 

we dieper in op de hervorming van het Basis-

ondersteuningsbudget. We geven je de op-

roep van het één-programma “Durf te vragen” 

door en stellen de nieuwe website  over gene-

tische syndromen voor. 

 

Op pagina 8 geven we tips over het tanden-

poetsen bij kinderen. Dit is niet altijd een evi-

dente opdracht. Hoe vroeger je begint hoe 

sneller je kind kan wennen.  

 

Wil jij ook weten hoe je  van huis-tuin en keu-

kenmateriaal zelf spelletjes kan maken? Op 

pagina 12 tonen we je enkele voorbeelden. 

 

Door het coronavirus verloopt de begeleiding 

niet altijd zoals we gewoon zijn. Op pagina 14  

vind je een getuigenis van een mama over 

haar ervaring met de online begeleidingen. 

 

Ben jij betrokken bij de gehandicaptenzorg? 

Dan kan jij ons helpen. Op pagina 16 vind je 

een link om deel te nemen aan een online be-

vraging rond knelpunten in de gehandicapten-

zorg. 

 

Veel leesplezier 

Cliënt-nieuws 

Kijk en like zeker de Facebookpagina van 

Vicky!                                                       

https://www.facebook.com/ArtworkVW 

Vicky heeft van kleins af aan reeds interesse ge-

toond voor verschillende vormen van artistieke 

uitdrukking (dans, muziek, zang, cosplay, teke-

nen, aquarel, …) 

Vrij snel bleek dat haar voorkeur uitging naar de 

beeldende kunst. Haar schoolschriften stonden 

vol met allerlei schetsen! Op latere leeftijd kwam 

ze in contact met manga’s en creëerde ze haar 

eigen personages. 
 

Sinds Vicky geopereerd werd aan een hersentu-

mor is spreken voor haar veel moeilijker gewor-

den. Tekenen en schilderen zijn nu haar voor-

naamste vorm van expressie. Vicky ging haar ei-

gen stijl verder ontwikkelen, zowel op papier als 

digitaal. Via de Facebookpagina waar ze recent 

mee startte, hoopt ze een zekere voldoening te 

bereiken die haar zelfvertrouwen opnieuw aan-

sterkt. 

https://www.facebook.com/ArtworkVW
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IN DE KIJKER 

Hervorming Basisondersteuningsbuget ( BOB) 

Het Vlaamse regeerakkoord besliste in december 
2020 dat de drie vormen van zorgbudget worden 
hervormd tot één zorgbudget met één uniek in-
schalingsinstrument (BelRAI). In deze eerste fase 
van de hervorming wordt er gesnoeid in het aan-
tal rechthebbenden op een basisondersteunings-
budget (BOB). 

Personen die al een BOB hebben, blijven dit recht 
behouden. 

Wie heeft vanaf 2021 nieuw recht op het BOB ? 

Kinderen met verhoogde kinderbijslag of ook 
zorgtoeslag specifieke ondersteuning genoemd, 
van minstens twaalf punten en die geen gebruik 
maken van niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp 
zullen een BOB krijgen.  

Wie heeft  vanaf 2021 geen recht op het BOB ? 

Personen met een integratietegemoetkoming  
kunnen vanaf 1 januari 2021 geen aanspraak 
meer maken op een BOB. 

Dit betekent ook dat vanaf 2021 het BOB zal stop-
gezet worden voor personen met een 
BOB op basis van een zorgtoeslag/verhoogde kin-
derbijslag, zodra zij 21 jaar worden. 

Durf te vragen 

Voor het derde seizoen van het één-programma Durf te vragen (vrt) zoekt het 

productiehuis Roses Are Blue naar mensen die willen getuigen over leven met een 

NAH. 

Durf te vragen is een human interest-reeks, waarin iedere aflevering een groep 

aan het woord gelaten wordt waarover er veel vragen, onwetendheid en zelfs 

vooroordelen bestaan.  

Interesse? Of graag meer informatie? Mail naar: anne.hendriks@rosesareblue.tv 

www.een.be/durf-te-vragen 
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Nieuwe website over genetische syndromen 

Er is een nieuwe website gelanceerd met be-
trouwbare medische informatie over de zorg en 
begeleiding van kinderen en volwassenen met 
een genetisch syndroom. De site is tot stand ge-
komen dankzij samenwerking tussen de VSOP 
(patiëntenkoepel voor zeldzame en genetische 
aandoeningen, de Nederlandse Vereniging van 
Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten 
(NVAVG) en de opleiding tot AVG van het Eras-
mus MC. 
 
Er was nog niet eerder een site waarop informa-
tie over meerdere syndromen gebundeld is. 
Zorgverleners kwamen in hun zoektocht vaak 
zeer versnipperde content tegen, waarbij medi-
sche onderbouwing vaak ontbrak. De websi-
te www.syndromen.net is een handige bron voor 
zorgverleners, zoals huisartsen, begeleiders en 
AVG’s, en voor ouders of andere gezinsleden van 
kinderen of volwassenen met een syndroom. Het 
initiatief geeft ook praktische handvatten voor 
zorg en begeleiding. De website wil bijdragen 
aan een betere kwaliteit van zorg voor mensen 
met een genetisch syndroom. 
 
Negen syndromen 
Op de website is allerhande informatie te vinden 
over de volgende negen syndromen: 

CHARGE syndroom 
Kabuki syndroom 
Rett syndroom 
Smith-Lemli-Opitz syndroom 
Smith-Magenis syndroom 
Sotos syndroom 
Foetaal Alcohol Syndroom (FASD). 
22q11.2 deletie syndroom* 
Williams-Beuren syndroom* 
 
Van de laatste twee (met *) is de informatie voor 
zorgverleners (nog) niet door de NVAVG geauto-
riseerd als handreiking, bij de andere syndromen 
is dat wel het geval. 

 
Domeinen 
Per syndroom zijn twee domeinen te vinden: een 
voor zorgverleners en een voor ouders en bege-
leiders. Bij elk is links een kolom te vinden die 
categorisch aangeeft wat de inhoud is. Dit verge-
makkelijkt het zoeken. 
 
Ook is er een domein ‘Samen bespreken’, hier 
komen onderwerpen voorbij die ouders met 
zorgverleners kunnen bespreken. 
 
Daarnaast bevat www.syndromen.net een deel 
met praktische informatie over mensen met ver-
gelijkbare syndromen of in geval van een zeer 
zeldzaam syndroom. De website is mogelijk ge-
maakt door financiering van de Stichting Dio-
raphte en de VSOP.   

Hersenletsel Liga is de nieuwe 

naam van NAH LIGA 

www.nahliga.be is gewijzigd 

naar www.hersenletselliga.be  

http://www.syndromen.net/
http://www.syndromen.net/
http://www.nahliga.be
http://www.hersenletselliga.be


 

8 | DAB Nieuwsbrief   

VROEGBEGELEIDING 

 

TANDEN GEPOETST? 

Zodra je peuter zijn eerste tandjes 
krijgt zou tandenpoetsen een on-
derdeel van de dagelijkse verzor-
ging moeten zijn.  Een verzorgd ge-
bit oogt goed, helpt tegen een 
slechte adem en zorgt er vooral 
voor dat je kind geen pijn krijgt aan 
tanden of tandvlees.  
 
Maar tandenpoetsen bij  je kind  is 
vaak gemakkelijker gezegd dan ge-
daan.  
Om te ervaren hoe het tandenpoet-
sen verloopt kan je je tanden eens 
laten poetsen door een ander. 
Je zal merken dat dit  geen evidente 
opdracht is.  

Hoe jonger je begint met tandenpoetsen hoe 
sneller je kind  dit gewend zal zijn. 
Vaak hebben kinderen tot anderhalf jaar geen 
moeite met het laten poetsen van hun tandjes, 
daarna vinden ze het vaak minder leuk omdat ze 
het graag zelf willen doen.  
Toch is het belangrijk om nog eens na te poetsen 
zolang je kind niet grondig zelfstandig kan poet-
sen.  
Probeer echter niet langer te poetsen dan je kind 
aankan. Soms moet het poetsen opgesplitst wor-
den (bv.4 poetsmomenten met elk een ander 
stuk van het gebit). Ook nu is het belangrijk om 
strijd en kokhalzen te voorkomen. 
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Hoe ga je nu best te werk? 

De houding van je kind tijdens het poetsen: 
Zoals bij het geven van voeding en het samen 
spelletjes doen is ook nu weer de juiste houding 
van belang.  
Zet je kind op je schoot of in een stoeltje zodat de 
houding van je kind stabiel is en hij goed gesteund 
wordt, zijn hoofd in het verlengde van de ruggen-
graat.   
Als je kind snel gaat kokhalzen buig dan het 
hoofdje  en eventueel de romp een klein beetje 
naar voor.  
Zorg er natuurlijk ook voor dat je goed kan zien 
wat je met je tandenborstel doet en dat de tan-
denborstel niet te ver in de mond gaat wat kok-
halzen uitlokt.  
Zorg dat wasbak, handdoek, bekertje en tanden-
borstel in de buurt zijn. 
 

Materiaal: 

Start met een klein, smal en zacht borsteltje (ook 
voor al grotere kinderen). Zo’n klein borsteltje  is 
makkelijker hanteerbaar, je kan beter overal in de 
mond komen en de kans op kokhalzen is kleiner. 
Als het handvat lang is kan je de borstel makkelij-
ker vasthouden.  
Grotere kinderen zijn mogelijk meer gemotiveerd 
als ze zelf mee een tandenborstel mogen uitkie-
zen in de winkel.  Misschien vind je wel een exem-
plaar met hun favoriete tekenfilmheld er op ! 
Als je kind echt sterk reageert op de tandenbor-
stel kan je ook met je vinger (je pink is het dunst) 
poetsen. (Was eerst je handen en zorg dat je na-
gel zeer kort is!) 
Een vingertandenborstel is vaak dikker dan een 
klein tandenborsteltje maar kan soms als over-
gang gebruikt worden tussen poetsen met de vin-
ger en tandenborstel. 
 
Tandpasta is niet echt nodig want dit geeft extra 
prikkels in de mond (munt/aardbeismaak, extra 
vreemd gevoel door het schuim,…) en heeft dan 
het verkeerde effect. De poetsbeweging is belang-
rijker dan de tandpasta.  Hou er ook rekening mee 
dat sommige kinderen extra gevoelig kunnen rea-
geren op bepaalde smaken of geuren. 
 

 
 
 
Wil je toch met tandpasta poetsen gebruik dan 
een heel klein beetje (maximaal een halve erwt). 
Als je kind de tandpasta niet kan uitspuwen ge-
bruik dan peutertandpasta met een laag fluorge-
halte. 
Vanaf een leeftijd van 2 1/2 à 3 jaar  kan je poet-
sen met een elektrische tandenborstel. Het voor-
deel is dat het grondig poetsen sneller verloopt.  
Start met de “power off” om het kind te laten 
wennen en test even bij jezelf hoeveel kracht je 
moet zetten om voldoende effect te hebben.   
Door de geringe beweging die je nodig hebt voor 
een goed poetsresultaat kunnen  kinderen op de-
ze manier zelfstandig en grondig leren poetsten.  
Voor sommige kinderen zijn  het geluid en de tril-
ling echter een te grote prikkel en zullen ze 
slechts moeizaam aan deze tandenborstel kunnen 
wennen. Vermijd ook nu weer strijd en kokhalzen.  
 

De wijze van poetsen: 

Verdeel het gebit  in vier zones. (linksboven/
rechtsboven/linksonder/rechtsonder). 
Breng met een kantelbeweging de tandenborstel 
in de mond zodat de haartjes de buitenkant van 
de mond zo weinig mogelijk aanraken, zeker bij 
overgevoelige kinderen is dit belangrijk. 
Werk altijd in dezelfde volgorde: 
Begin bv. bovenaan links.  
Eerst wordt de buitenkant van het gebit gepoetst 
en daarna de binnenkant (deze is gevoeliger, wrijf 
maar eens met je vinger over de binnenkant van 
je tanden en voel het verschil) daarna zijn de 
kauwvlakken (bovenkant kiezen) aan de beurt. 
Begin  in het midden vooraan en werk zo naar 
achter in de mond en dan weer naar het midden 
(dus van tanden naar kiezen en omgekeerd).  
Gebruik een kleine ronddraaiende beweging. 
Herhaal dit nu voor de overige drie zones  
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Als je kind te snel kokhalst moet je dit langzaam 
opbouwen en bij elke poetsbeurt iets verder gaan. 
Probeer het kokhalzen altijd voor te zijn.  
Als laatste kan je een slokje water geven om te 
spoelen. Je kind hoeft dit water niet uit te spuwen 
maar soms is dit geklieder in de wasbak juist een 
stimulans om te poetsen, de beloning op het ein-
de.  
Je kan een beker met neusuitsparing gebruiken 
als het moeilijk is om de slokjes te doseren. 
 
Bij grotere kinderen die zelfstandig hun tanden 
willen poetsen, kan je overwegen of het visualise-
ren van de verschillende stappen een hulpmiddel 
kan zijn: een tandenpoetsschema bv. met prenten 
of picto’s, een tandenpoetskalender,… Belonings-
schema’s of samenwerking met school kan hierin 
ook helpend zijn.  
 
Als jullie hiermee van start willen gaan kunnen 
jullie altijd eerst het advies inwinnen van jullie 
thuisbegeleidster om samen de meest geschikte 
aanpak voor jullie kind te zoeken.  
Sommige kinderen hebben  namelijk een erg ge-
voelige mondzone en hebben daarom nood aan 
een aanpak die in zeer kleine stapjes wordt opge-
deeld, andere kinderen zijn weer zeer gesteld op 
hun zelfstandigheid en dan kan tandenpoetsen 
een gevecht worden als je daar geen rekening 
mee houdt. Bij weer andere kinderen lukt het tan-
denpoetsen dan weer beter als je mondcontrole 
biedt. 
 
Als er veel verzet is bij het tandenpoetsen is het 
zinvol om na te gaan waar dit verzet mee te ma-
ken kan hebben: is er sprake van een overgevoe-
ligheid, is het kind snel overprikkeld, probeert hij 
je uit te dagen en grenzen af te tasten,…… 
 
Neem de tijd om te oefenen en een geschikte 
aanpak te vinden: 
Als je zelf haast hebt, wordt je kind ook sneller 
onrustig. Neem dus de tijd en zorg voor regel-
maat.  
 
 
 
 

 
Maak het tandenpoetsen een vast onderdeel van 
het ontbijt- en bed ritueel. Elk initiatief van je kind 
prijs je volop en de sfeer probeer je speels en ont-
spannen te houden. Jullie hoeven het niet meteen 
twee minuten vol te houden; je kunt de poetstijd 
ook langzaam opbouwen. 
 

Tandarts: 
 

Een goed gepoetst gebit wordt best ook regelma-
tig nagekeken door een tandarts.  
Hij kan nagaan of de tanden in goede conditie zijn 
en aandoeningen  zoals bv. tandvleesontsteking, 
tandsteen, tandbederf tijdig vaststellen en behan-
delen. 
Je kan starten met consultaties bij de tandarts als 
je kind al wat tandjes heeft (bv. vanaf twee jaar) 
of vroeger, als je kinderarts dit adviseert. 
Door het poetsen van de tanden van je kindje 
weet je ondertussen wel hoe hij reageert op aan-
rakingen in de mondzone. Leg uit aan je tandarts 
waar je kindje het moeilijk mee heeft en neem je 
kindje eventueel op schoot in de tandartsstoel zo-
dat het onderzoek met zo weinig mogelijk span-
ning kan verlopen. 
Sommige tandartsen hebben ervaring met kin-
deren die een speciale aanpak nodig hebben .  
Vraag hiernaar als je een afspraak maakt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veel poetsplezier! 
 
Ilse Eersels 
Thuisbegeleidster/logopediste 
Vroegbegeleiding 

Foto door Daniel Frank via Pexels 

http://www.kinderinfo.nl/perioden/verzorgen/slapenopstaan/dreumes/art_bedritueel.asp
https://www.pexels.com/nl-nl/@fr3nks?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/iemand-bureau-kantoor-verbinding-305568/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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Boekentip: 

 

 
 
 
 
 
 
Als Anna naar bed gaat, moet ze eerst haar tan-
den poetsen. Mama zingt het tandenpoetslied en 
helpt Anna met napoetsen. Prentenboek met 
eenvoudige illustraties in heldere kleuren. Vanaf 
ca. 2 jaar. 
 
 
 
 
 
 
CM creëerde twee figuren die kinderen helpen bij 
een goede mondhygiëne: Lanterfantje voor kleu-
ters en Ben de Bever voor lagere schoolkinderen.  
 
Met Lanterfantje wordt het dagelijks tanden-
poetsritueel een aangename bezigheid.  
 
Meer informatie via: www.cm.be/tanden 
 
 

 
 
 

 
Enkele interessante apps en  
websites rond tanden poetsen en 
tandzorg:  
 

Via google: 
Tandenpoetslied ingeven: verschillende liedjes 
om via Youtube te beluisteren. Kijk maar eens 
welk liedje jou kind het meeste aanspreekt. 
Tandenpoetsapp ingeven: verschillende gratis 
apps, zoals bv. Tandenland om het tandenpoet-
sen aangenamer te maken met liedjes, spelletjes, 
motivatie om tandenpoetsen lang genoeg vol te 
houden,… 
 
www.kennispleingehandicaptensector.nl  : hier 
kan je doorklikken naar thema’s  gezondheid 
 mondzorg 
www.tandheelkunst.nl :  doorklikken naar advies 
en hier verder zoeken bij mondzorg voor mensen 
met een verstandelijke beperking of tandenpoet-
sen met kinderen.  Dit is ook de titel van een bro-
chure die je kan downloaden. 

https://www.cm.be/gezond-leven/kind/mondhygiene/materiaal/vzwstijn.be/shares/Citrix_FolderRedirection/Katrijn.DeSadeleir/My%20Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
http://www.kennispleingehandicaptensector.nl
http://www.tandheelkunst.nl
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GOED OM WETEN 

Tijdens de lockdown gingen we op zoek naar ma-

teriaal om zelf eenvoudige spelletjes te maken. 

Dit is fijn als afwisseling voor je kindje en gemak-

kelijk te maken met materiaal dat misschien al in 

je kasten staat. In deze nieuwsbrief tonen we een 

aantal spelletjes om het in- en/of uitladen te sti-

muleren. 

Belangrijk is om rekening te houden met de mo-

gelijkheden van je kindje en om te kijken dat de 

gebruikte materialen niet te klein zijn als je kindje 

nog veel in het mondje steekt.  

 

Spelletjes om het in- en/of uitladen te stimuleren 

Materiaal: een kom of doos, balletjes of blokjes. 

Je kindje kan dit met de  handjes doen of om het 

moeilijker te maken kan je een spaghettilepel ge-

bruiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal:  een bakblik (liggend of rechtopstaand 

tegen de muur te gebruiken), magneetjes. Je 

kindje kan dit gewoon met de handjes doen. 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaal: eierdoosje of eierreservoir koelkast en 

knikkers, balletjes, kleine blokjes, graanknikkers, 

stukjes brood of cake. Je kindje kan ook hier met 

de handjes in- en/of uitladen. 

 

 

Spelletjes gemaakt met huis-tuin en 

keukenmateriaal  
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Materiaal: kartonnendoos waar je zelf een gleuf 

in maakt, spelkaarten, deksels van potten, 

handjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Materiaal: zelf maak ijslolly  houders  

(tupperware, ikea, hema)    

Heb je zelf leuke ideetjes, 

laat het ons weten! 
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GETUIGENIS 

Wat is jouw ervaring als ouder met online begeleiding? 

2020. Wat een jaar! We hadden allen heel wat 

verwachtingen en wensen. Maar helaas moes-

ten we deze verwachtingen en wensen bijstel-

len. Het COVID-19 virus bracht heel wat uitda-

gingen en veranderingen met zich mee. Corona 

daagde ons uit om ons telkens opnieuw weer 

aan te passen aan de veranderende omstan-

digheden.  

Ook binnen de thuisbegeleiding werden ou-

ders geconfronteerd met heel wat veranderin-

gen. Zo werden fysieke huisbezoeken vervan-

gen door online begeleidingen. Niet evident. 

Dit  was  heel erg aanpassen. Maar de online 

begeleidingen waren zeker ook waardevol, ge-

tuigt …Stephanie, mama van Angie (2 jaar en 

10 maanden) 
 

Vertel eens. Wie ben jij? En jij bent mama 

van… ? 

Ik ben Stephanie, 30 jaar en woon in  Genk. Ik 

ben de mama van Angie. Zij is 2 jaar en 10 

maanden.  
 

Online begeleiding; Wat is dat precies? 

Hoe verliep zo’n gesprek dan? 
 

Online begeleiding is een videogesprek. Door de 

corona-crisis kon de thuisbegeleiding aan huis 

helaas niet doorgaan. 

Ik kreeg van mijn begeleiding dan een link voor 

een online vergadering en zo kon ik inloggen en 

een videogesprek voeren met de begeleiding. 

 

 

Online begeleiding brengt heel wat techni-

sche dingen met zich mee (kennis van vi-

deo, camera, het gebruik maken van links,

…) . Hoe heb jij dat ervaren? Vond je dat 

eerder moeilijk of gemakkelijk? 

Ik vond het persoonlijk niet zo moeilijk. Ik doe 

het via de smartphone omdat we op dit mo-

ment geen laptop in huis hebben.  
 

Hoe heeft de thuisbegeleider jou onder-

steund in het technische stuk van de online 

begeleiding? 

Ze heeft me heel goed geholpen. Ik heb geen 

problemen ondervonden.  
 

Je thuisbegeleider kwam eerst aan huis en 

daarna moest je overschakelen naar online 

begeleiding. Wat is het verschil tussen aan 

huis en online begeleiding? 
 

Ik miste wel het fysieke huisbezoek en de voor-

beelden met spelen. Maar als ik vragen had, 

kreeg ik steeds goed antwoord en tips hoe ik 

het bijvoorbeeld beter kon aanpakken. 
 

Waren er voor jou nadelen aan het online 

begeleiding? 
 

 Nee voor mij persoonlijk niet.  
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Op welke manier heeft de thuisbegeleider je 

verder kunnen helpen ?  

Wat heb je geleerd uit de online begeleidin-

gen?  
 

De thuisbegeleiding heeft ons kunnen blijven 

steunen op afstand. 

Wat ik eruit geleerd heb, is dat je soms geduld 

moet hebben in deze crisis. 
 

Wat zou je zeggen tegen ouders die het 

moeilijk vinden om een online begeleiding 

te doen? Welk advies zou je hen geven?  
 

Het is een beetje raar op afstand begeleiding krij-

gen, maar je kan je hart luchten.  

Je krijgt ook tips als er bijvoorbeeld echt iets niet 

goed loopt.  

Ze kunnen niet met je kindje spelen maar jij wel 

met hun tips en steun. 

Ik was blij dat we de online begeleiding hadden. 

Dat was  beter dan helemaal geen begeleiding. 

 

 

Is er iets dat jij nog wil delen?  
 

Bedankt voor de hulp en steun in deze moeilijke 

tijden  

Online begeleiding: wat is het? 

Online begeleiding houdt in dat er een video-gesprek plaatsvindt tussen de ouders en de thuisbegelei-

der. De thema’s die worden besproken in begeleiding aan huis kunnen ook aan bod komen in de on-

line begeleiding. De thuisbegeleider biedt net zoals in een echt huisbezoek een luisterend oor en 

praktische tips.  

Hoe werkt het? 

Een videogesprek kan op verschillende manieren worden gedaan. We zoeken samen met jou als ou-

der wat voor jullie het beste werkt. Dit zijn de kanalen waar wij het meeste gebruik van maken: 

TEAMS: je krijgt een link van je thuisbegeleider, in je mailbox of als een berichtje op je GSM. Je 

klikt dan op ‘deelnemen’ , vult je naam in en dan kan het gesprek met je thuisbegeleider star-

ten. Dit kan zowel op je computer, laptop of GSM. Je hebt er enkel internet voor nodig ; een 

app is niet nodig.  

WHATSAPP VIDEO: Binnen whatsapp kan je ook een videogesprek voeren. Hiervoor is geen specia-

le link nodig. Je hebt enkel de app Whatsapp nodig.  

 

Van harte bedank aan iedereen die 

ons feedback gaf bij de bevraging 

rond het online contact.  

In de loop van de volgende maanden 

zullen thuisbegeleid(st)ers  deze be-

vraging nog verder zetten voor wie 

nog niet de kans kreeg om een me-

ning te geven.  
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BEVRAGING 

 

Bevraging rond knelpunten in de gehandicaptenzorg  

 

Ben je op een of andere manier betrokken bij 

de gehandicaptenzorg? Als persoon met een 

beperking, als familielid of mantelzorger, als 

professionele zorgverlener? Dan kan je ons 

helpen door deze bevraging in te vullen.  

 

Dit is een ruime bevraging door de werkgroep 

zorg van het burgerplatform Hart boven Hard. 

We willen weten hoe gebruikers of andere be-

langhebbenden de nieuwe financieringsmetho-

de, het Persoonsvolgend Budget, ervaren en 

evalueren. De resultaten van deze bevraging 

gaan we voorleggen aan de minister van Wel-

zijn.  

 

De vragenlijst kan ingevuld worden via deze 
link : 
 

https://forms.gle/fB62eGNcyKapGUu16  

De bevraging duurt ongeveer 15 minuten 

 

Graag invullen voor eind februari. 

Wij danken u voor de medewerking. 

 

Let wel, het kan dat je niet met elk thema van 

de bevraging vertrouwd bent, zelfs als je erva-

ring hebt met de gehandicaptenzorg. Die vragen 

kan je overslaan, maar misschien is het wel inte-

ressante lectuur.  

 Photo by Tim Marshall on Unsplash  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FfB62eGNcyKapGUu16&data=04%7C01%7C%7Ca8254d4603d348114e9608d89eb24379%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637433835757023163%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQ
https://unsplash.com/@timmarshall?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/support?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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ONTSPANNING 
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Dienst Ambulante Begeleiding 

Donkweg 49 

3520 Zonhoven 

011 55 99 60 

DAB@wegwijs.stijn.be 

www.stijn.be 

Netwerk voor dienstverlening aan personen met een beperking 

Stijn VZW • Breugelweg 200, 3900 Pelt 

BE 0439 452 461 

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt 

www.stijn.be • info@stijn.be 

Maak er een fabelachtig,  

wonderachtig en prachtig 2021 van! 

Photo by Marcus Wallis on Unsplash  

https://unsplash.com/@marcus_wallis?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/lights?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

