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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. 

Vrijblijvend melden wij u dat giften gestort kunnen worden op rekeningnummer BE90 3350 0389 8032.  
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011 55 99 60 
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WELKOM 

Voorwoord 
Vakantie 

We zijn midden zomer. 

We leven nog altijd in een speciale tijd, waar vei-

ligheid heel belangrijk blijft. 

Ik duim dat je in deze zomerperiode kan en mag 

genieten van veel kleine en grote dingen. Dat het 

gewone soms zelfs buitengewoon bijzonder 

wordt!  

Vakantie betekent ook kunnen ‘vertragen’, vertra-

gen om bewuster te kunnen omgaan met de din-

gen rondom je. Om alzo met een frisse blik verder 

te gaan als de omgeving weer meer drukte 

brengt.  

Alweer kunnen we zeggen “Wat een voorjaar is 

het geweest!” Het coronavirus heeft ons opnieuw 

uitgedaagd om creatief om te gaan met de bege-

leidingen. Stilaan herneemt het normale leven 

zich en we hopen dat we dit kunnen blijven vast-

houden.  

De voorbije periode vroeg heel veel flexibiliteit 

van iedereen… Hopelijk hebben jullie deze perio-

de goed doorstaan. Achter de schermen bleven 

onze medewerkers hard werken om onze dienst-

verlening te kunnen waarmaken en paraat te 

staan voor jou, voor jullie.  

Na de vakantie wil ik vooruitblikken en deze blik is 

gericht op hopelijk heel wat uitbreiding. 

 Reeds jaren is wachten een gekend begrip voor 

veel personen, gezinnen.  Vanaf juli maakt  

 

de Vlaamse regering middelen vrij om mensen die 

prangend wachten,  een budget toe te kennen. 

Lees meer hierover in deze nieuwsbrief.  

Maar ook binnen onze dienst moet er gewacht 

worden op begeleiding, op begeleiding via Recht-

streeks Toegankelijke Hulp.  Ik hoop dat uitbrei-

ding het mogelijk maakt om dit wachten in te kor-

ten of te dromen van een aanbod zonder 

wachttijd.   

Bijzondere aandacht wil ik vragen voor het boek 

van Mieke.  Haar talent wil ik in de kijker zetten 

en dat is dik verdiend.  

‘ALTIJD ONDERWEG – Verder met een               

hersenletsel’ 

Het is een sterk verhaal, voor Mieke een droom 

die uitkomt. Zelf een boek uitgeven was een zeer 

grote wens van Mieke. Zij heeft dit gerealiseerd 

dankzij haar enorme gedrevenheid en veel door-

zettingsvermogen.  

Proficiat Mieke.  

Ik wens jullie veel leesgenot en een deugddoende 

zomerperiode.  

 

Diane Luyts 

Photo by Filip Urban on Unsplash  

https://unsplash.com/@yngprmtv?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/relax?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Boekvoorstelling 

Mieke, een jonge vrouw, krijgt bij een auto-ongeval 

een klap op het hoofd. Die ene klap slaat een onmis-

kenbare breuk in haar prille leven. 

Van de ene dag op de andere moet zij (samen met 

haar familie) verder met een niet-aangeboren hersen-

letsel (NAH). Een lange, onbekende weg, met veel on-

verwachte tegenliggers. Gedurende dertien jaar incas-

seert Mieke tegenslagen en worstelt ze met de 

(onzichtbare) gevolgen van het hersenletsel. Gelukkig 

krijgt ze onderweg veel hulp. 

Ze leert met vallen en opstaan uit de vele ervaringen 

en wordt stukje bij beetje een nieuwe versie van zich-

zelf. Nog altijd gaat ze verder. En misschien is ze ver-

der gekomen dan ze dertien jaar geleden ooit gedacht 

had. 

Miekes herstelverhaal leest als een trein. Nu en dan 

houdt ze halt voor een gedicht of schuift ze een lade 

met herinneringen open. Bovendien kijkt één van haar 

hulpverleners, de dokter, over haar schouder mee. Hij 

kadert dit verhaal op een heldere manier in de ruime-

re problematiek van NAH, een nog altijd onderbelichte 

aandoening in de maatschappij. We hopen dat dit 

boek mee kan sensibiliseren.  

Cliënt-nieuws 

Onze collega, Marleen, kreeg een mooie       

tekening tijdens één van haar huisbezoeken. 

De online boekvoorstelling kan je herbekijken via deze 

link https://youtu.be/5PwuqhfVH2M 

Het boek is via de Sig-webshop te koop en kost 25 euro 

(excl. Verzending) via deze link: https://www.sig-

net.be/publicatie/187/Altijd-onderweg en het wordt 

via Bpost bezorgd.   

 

STEEK DE KOPPEN BIJ ELKAAR VOOR MUSIC FOR LIFE 

De warmste week van het jaar is pas in december, maar je kan nu al de koppen bij elkaar steken om een actie te 

organiseren voor Music for Life. Organiseer een soepverkoop, brunchmiddag of verkoop zelfgemaakt spulletjes en 

dit ten voordele van DAB. Vorig jaar hebben we geen evenementen kunnen organiseren waardoor er weinig cent-

jes zijn binnen gekomen. Dus dit jaar kunnen we jullie steun extra goed gebruiken! 

Wil jij iets organiseren? Laat het ons zeker weten zodat we dit kunnen delen via onze gekende kanalen.  

https://youtu.be/5PwuqhfVH2M
https://www.sig-net.be/publicatie/187/Altijd-onderweg
https://www.sig-net.be/publicatie/187/Altijd-onderweg
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IN DE KIJKER 

Vlaamse Regering kort wachttijd voor meest 
dringende PVB-vragen in PG 1 aanzienlijk in 
en garandeert voldoende middelen voor auto-
matische toekenningen                                     
(info uit de nieuwsbrief van het VAPH 30/6/2021) 

Persoonsvolgende budgetten voor 

meerderjarigen 

Prior 1  

 Wie een vraag heeft met als prioriteringsdatum 
31.12.2019 of vroeger, zal het persoonsvolgend bud-
get tussen midden juli en eind september 2021 ter 
beschikking krijgen.  
 Voor vragen met een prioriteringsdatum van 
01.01.2020 tot en met 31.12.2020, zullen de bud-
getten daarna stapsgewijs ter beschikking gesteld 
worden  
 Voor vragen met een prioriteringsdatum vanaf 
01.01.2021 waarvoor de aanvraagprocedure en beslis-
sing er is, wordt de wachttijd vanaf dan teruggebracht 
tot 18 maanden. 

 
Daarnaast verankert deze regering de nodige bud-
gettaire middelen voor de ondersteuning van perso-
nen met een handicap in een acute situatie of de au-
tomatische toekenningen, en voor het persoonsvol-
gend budget na jeugdhulp voor jongvolwassenen.  
 

Prior 2 

Of er mogelijkheden zijn voor vragen in prioriteiten-
groep 2 (PG 2), en wat die mogelijkheden zijn, wordt 
onderzocht. 
 

 Prior 3 

Om meer perspectief te bieden aan mensen met vra-
gen in prioriteitengroep 3 (PG 3), wordt een deel van 
hen de komende maanden bevraagd. Daarbij wordt 
onder meer nagegaan of deze groep op de hoogte is 
van eventuele alternatieve ondersteuningsmogelijkhe-

den die mogelijk al verlichting kunnen bieden. Het 
VAPH bereidt deze bevraging in de komende weken 
voor in samenwerking met de sector. 

 

Minderjarigen 

15% van de extra budgettaire middelen zullen worden 
ingezet voor minderjarigen.  

 

Hulpmiddelen en woning- of wa-

genaanpassingen 

Hulpmiddelen en aanpassingen blijven een belangrijk 
instrument om de autonomie van mensen met een 
handicap te verhogen. Hierop wordt blijvend ingezet. 

 

Rechtstreeks toegankelijke hulp 

(RTH) 

Rechtstreeks toegankelijke hulp wordt herwerkt. De 
toekenning van extra middelen zal gebeuren op basis 
van de nieuwe principes die passen binnen het nieuw 
te ontwikkelen RTH-kader.  
 

Het Zorginvesteringsplan 

Zelfs met de huidige en de vorige uitbreiding van fi-
nanciële middelen is er duidelijk meer nodig om de 
wachtlijsten terug te dringen. Om extra middelen te 
genereren, ligt de focus ook op hervormingen of het 
(her)investeringsplan.  
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Decreet Leersteun:  

dit zijn de grote lijnen 

Een nieuw Decreet Leersteun ver-

vangt het M-decreet voor kinderen 

met specifieke onderwijsbehoeften. 

Wat zal er veranderen? Een concept-

nota, die op 25 juni 2021 werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Re-

gering, schetst alvast de krijtlijnen. 
 

Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat 

werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie 

van het Decreet Leersteun en het bijbehorende 

nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich 

optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale 

leerwinst. 

De maatregelen van het Decreet Leersteun wor-

den gefaseerd ingevoerd vanaf het schooljaar 

2022-2023. De conceptnota schetst de grote lij-

nen van het decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn 

nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement 

het daadwerkelijke Decreet Leersteun bekrachtigt 

na stemming, is er sprake van beslist beleid. Er 

kunnen dus nog wijzigingen aangebracht worden.  
 

Decreet Leersteun: wat kunnen scholen verwach-

ten? 

Lees hier de 8 bouwstenen van het decreet leer-

steun:  

https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun
-grote-lijnen/ 

Het najaarsaanbod van Gezin en Handicap is te-

gen het einde van de vakantie klaar.  

Een  volledig overzicht van het aanbod aan info-

momenten, vormingen en webinars vind je op de 

website: https://www.gezinenhandicap.be/  en de 

webinarchannel:   https://gezin-en-

handicap.webinargeek.com/ 

De infomomenten zijn er in de eerste plaats voor 

ouders van een kind met een handicap.  

Een greep uit het aanbod: (zie ook pg 18) 

 De eerste momenten: voor ouders van een 

jong kind met een beperking.  

 Reflectiemoment “Beleving van handicap in 

je gezin.” 

 Bewindvoering.  De nieuwe bewindvoering is 

maatwerk. Vanaf 1 juni 2021 is er een cen-

traal register voor bescherming en verloopt 

digitaal van aanvraag tot opvolging. Na de 

zomervakantie hoopt Gezin en Handicap fa-

miliale bewindvoerders zo goed mogelijk op 

weg te helpen om met  het  digitale dos-

sier aan de slag te gaan. Wil je geïnformeerd 

worden over dit aanbod?   

 
 https://gezinenhandicap.us11.list- mana-

ge.com/subscribe?

u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723 

Najaarsaanbod Gezin 
en Handicap 

Bewindvoering  

Sinds 1 juni 2021 worden aanvragen voor bewindvoering en alle andere documenten digitaal bijgehouden via 

het Centraal Register van Bescherming van de Personen (CRPB).  

Voor wie geen computer, PC heeft of er niet zo handig mee is kan altijd hulp gevraagd worden op de griffie van 

elk vredegerecht.  

https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun-grote-lijnen/
https://www.klasse.be/262679/decreet-leersteun-grote-lijnen/
https://www.gezinenhandicap.be/
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/subscribe?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/subscribe?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/subscribe?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=42d6b9a723
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VOOR BROERS 

EN ZUSSEN 

BRUSSEN 

Een brus is een broer of zus van iemand die 
zorg nodig heeft vanwege een chronische 
ziekte, verstandelijke beperking, lichamelij-
ke beperking, niet aangeboren hersenletsel 
of ernstige psychische aandoening. 

 

In zorggezinnen zijn ze vaak essentieel: de 
BRUSSEN. Ze geven zuurstof aan hun ou-
ders wanneer de zorg voor het ander kind 
teveel is. Ze zijn beste maatjes en weten als 
geen ander wat hun broer of zus met een 
zorgnood nodig heeft. En toch wordt in zorg 
hun aandeel en hun zorgnood te vaak over 
het hoofd gezien.  Wij wijden er graag een 
uitgebreid artikel aan!  

Zoals veel ervaringen in het leven, kan ook het 
opgroeien met een zus of broer met een beper-
king brussen unieke kansen en ervaringen ople-
veren of hen soms uitdagen in hun draagkracht 
en welbevinden.  
 
Literatuur leert ons dat een brus sneller het ge-
voel van verantwoordelijkheid zal krijgen, vlugger 
in de volwassenheid komt en meer empathie 
toont dan iemand die zonder speciale broer of 
zus opgroeit. Deze brussen zullen ook een grotere 
verdraagzaamheid en begrip vertonen tegen-
over de verschillen tussen mensen. Ouders ver-
trouwen op brussen en vragen op sommige mo-
menten ook extra hulp. Zij leren al zeer vlug dat 
het geheel meer is dan de som van de delen in 
het gezin. Door te helpen en samen te werken 
worden persoonlijke eigenschappen geoefend en 
kan het gezin de zorg voor iedereen dragen.  
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Soms weegt de zorg voor brussen echter zwaar 
door… Brussen kunnen gevoelens van schuld en 
schaamte ervaren. Ook bezorgdheid over de toe-
komst van hun broer of zus met een beperking 
komt vaak voor. Daarnaast kunnen brussen be-
schermend zijn tegenover hun broer of zus.  
Brussen komen door hun gevoelens vaak in een 
spanningsveld terecht. Enerzijds vertonen ze lief-
de en affectie voor hun broer of zus , terwijl ze 
anderzijds ook gevoelens van boosheid, jaloezie, 
frustratie en isolatie kunnen ervaren. 

Ook al wordt je volwassen, een brus blijf je voor 
het leven. De zorgrelatie met je broer of zus met 
beperking verandert als je zelf uit huis gaat wonen 
of je ouders komen te overlijden. Het zoeken naar 
een nieuw evenwicht met aandacht voor je eigen 
gezin en oog voor je broer of zus blijven aan-
dachtspunten. Een brus ben je niet voor even, 
maar voor het leven. 

 

Wat kan je doen om de brus te     

ondersteunen: 

Als ouder of ondersteuner kan je letten op een 
aantal dingen om zo de kans op negatieve gevoe-
lens bij brussen te verkleinen: 

Aandacht geven aan de rol van de brus in het   
gezin: 

Erken gevoelens, toon begrip en praat over stress-
volle periodes. Met ziekenhuisopnames, operaties 
en wijziging van school bijvoorbeeld leven ook de 
brussen erg mee. Vraag ook hoe dit voor hen is.   

Zoek iets positiefs in elk kind:  

Waardeer de unieke kenmerken van elk kind en 
zeg vaak iets over de positieve en goede eigen-
schappen, ook van de brus. 

Brussen-tijd:  

Maak op regelmatige basis ook extra tijd voor de 
brussen. Dit toont dat zij ook belangrijk zijn. Voor-
zie tijd om “gewone” dingen te doen met hen bij-
voorbeeld eens gaan fietsen samen, een ijsje 
eten,..   

Beperk extra zorgtaken:  

Het is normaal dat ieder gezinslid zijn steentje bij-
draagt aan het huishouden en dus dat ook de 
brussen in het huishouden een aantal extra taken 
op zich nemen. Belangrijk hierbij is dat er waarde-
ring is voor de inspanning en dat ook wordt afge-
wogen of het niet te veel of te moeilijk is.  

Geef complimentjes: 

 Brussen vinden het altijd leuk om een compli-
mentje te horen en zo werk je aan een positief 
zelfbeeld. Heb als ouder aandacht voor niet van-
zelfsprekende taken van brussen. Geef hier ook 
een oprecht compliment over de inzet tegenover 
hun broer/zus. De inzet is nog belangrijker dan 
het resultaat. 

Wees open en eerlijk:  

Brussen vinden het fijn als ouders openstaan voor 
hun vragen en bereid zijn om echte antwoorden 
te geven op die vragen. Als je zelf het antwoord 
op hun vraag niet weet, dan kun je dit gerust zeg-
gen. Je kan dan samen op zoek gaan naar het ant-
woord. Open en eerlijk zijn wil ook zeggen dat je 
sommige van je eigen vragen aan kinderen mag 
en kan stellen.  

Lees boeken:  

Samen lezen kan er voor zorgen dat jullie een aan-
knopingspunt vinden om te praten over de beper-
king.  Een verhaal kan ook een aanleiding geven 
tot het stellen van vragen en het uitten van ge-
voelens die anders niet uitgesproken worden.  

Luister naar de brussen: 

Brussen kennen het kind met een beperking op 
een andere manier dan hun ouders. Ze kunnen 
opmerkingen maken, bedenkingen formuleren, 
suggesties geven,…. Luister naar hun tips, zo leren 
zij ook dat hun mening wordt gewaardeerd.  
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In de thuisbegeleiding hebben we steeds oog voor het welzijn en de gevoelens van de brussen. We heb-
ben heel wat materiaal ter beschikking op onze dienst. We kijken op maat van de brus en het gezin welk 
aanbod we doen.  

In onderstaand schema enkele materialen die we regelmatig gebruiken of aanraden:              

Materiaal Doel Leeftijd 

Voorleesboekjes 
  
  
  
  
  
  
  
  
Onze dienst maakte zelfs een eigen 
voorleesboekje speciaal gericht op 
jongere brussen: ‘Mijn grote kleine 
broer’ 
 

    

Op een speelse manier een gesprek aangaan of 
de brus aan het denken zetten. Informeren over 
de beperking of spreken over de gevoelens van 
de brus. 

  
  
 
 
Het boek vertelt het verhaal van Lou en haar gro-
te broer Jelle. Lou kan soms iets wat Jelle nog 
niet kan. Hoe komt dat? Jelle is toch haar grote 
broer? 
Mama en papa vertellen dat Jelle een grote klei-
ne broer is. Samen zijn ze de grootste helden van 
mama en papa. Een verhaal over broers en zus-
sen maar toch net iets anders. 

Jonge brussen, jonger dan 
5 jaar 

 

 

 

 

Dit boekje kan je aankopen 
via onze dienst aan 19 eu-
ro exclusief verzendkosten. 

 

 

Informatieve boeken Ouders of oudere brussen informeren over een 
beperking of het leven met een kind met beper-
king. 

Vanaf 14 jaar ongeveer 

Werkmapje “Mijn brus en ik” In contact gaan over de beperking/ handicap. 
Extra tijd voor de brus maken. Erkenning te ge-
ven aan de gevoelens van een brus. 

Vanaf 5 jaar 

Spel: Sterrenstrand 

  

 

De brus te laten schitteren. Er wordt op een 
speelse manier in gesprek gegaan rond zijn kwa-
liteit van leven. 

Het richt zich op zowel positieve als moeilijke 
aspecten. Het probeert de krachten van de brus 
in kaart te brengen, alsook de eventuele onder-
steuningsnood. Het biedt concrete handvaten 
om achteraf met de ouders of omgeving in dia-
loog te gaan. De nazorg bij dit spel is belangrijk. 
Er moet voldoende ruimte zijn om op het ge-
sprek terug te komen. Dit spel moet gespeeld 
worden samen met de thuisbegeleider. 

  

Van 6 tot 14 jaar 
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Webinar https://schouders.nl/
ondersteuning-advies/webinar-drieluik-
alles-is-anders-over-leven-met-zorg/
webinar-1-ouders-wie-was-je-ervoor 

  

Herkenning bieden aan ouders en 
brussen over het leven met een 
gezinslid met een beperking. 

Vanaf 14 jaar ongeveer 

Podcast : 

“Wat jij niet ziet”- een podcast over kin-
derepilepsie.  Aflevering 3 “Ik ben er als je 
me nodig hebt” 

Te beluisteren via spotify, zoeken op “wat 
jij niet ziet”, aflevering 3 aanklikken. 

Herkenning en psycho-educatie 
bieden. Tinneke Moyson, onder-
zoeker aan de HoGent en zelf brus 
komt aan het woord. Ze maakte 
van brussen haar levenswerk en 
wordt in deze aflevering aange-
vuld door twee jonge getuigen. 

Vanaf 14 jaar ongeveer 

Coming soon 

In 2022 zullen we starten met een groepsaanbod 
in de vorm van een brussengroep. Tijdens een in-
teractieve bijeenkomst op onze dienst voorzien 
we, in groep en begeleid door thuisbegeleiders, 
een leuke brussentijd. Ben je geïnteresseerd laat 
dit zeker weten via je thuisbegeleid(st)er en wij 
contacteren je voor meer informatie wanneer de 
groep wordt opgestart.   

Ook is er een brussenkoffer in de maak. Alle infor-
matie m.b.t. het werken rond brussen en het 
brussenthema wordt verzameld in 1 compacte 
koffer. Vanaf het najaar 2021 kan je deze samen 
met je thuisbegeleidster ontdekken of uitlenen op 
onze dienst. Ook aan externen (scholen, hulpver-
lening) kan hij uitgeleend worden.  

Bronnen artikel:  

-Uit de masterproef van Emilie Sergeant: https://lib.ugent.be/

fulltxt/rug01/001/893/828/rug01-

001893828_2012_0001_ac.pdf en uit het boek de potentiële 

kracht van broer-zusrelaties van Edith Tilmans-Ostyn en Mu-

riel Meynckens-Fourez p187 – 203) 

-Tekst GGNet brussen, Maike Boeder, april 2006 

-Wij zijn broer en zus maar toch net iets anders, door Anne-

leen Bams stagiaire pedagogische wetenschappen aan de KUL 

in de periode September 2017 – Januari 2018 

https://schouders.nl/ondersteuning-advies/webinar-drieluik-alles-is-anders-over-leven-met-zorg/webinar-1-ouders-wie-was-je-ervoor
https://schouders.nl/ondersteuning-advies/webinar-drieluik-alles-is-anders-over-leven-met-zorg/webinar-1-ouders-wie-was-je-ervoor
https://schouders.nl/ondersteuning-advies/webinar-drieluik-alles-is-anders-over-leven-met-zorg/webinar-1-ouders-wie-was-je-ervoor
https://schouders.nl/ondersteuning-advies/webinar-drieluik-alles-is-anders-over-leven-met-zorg/webinar-1-ouders-wie-was-je-ervoor
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GETUIGENIS 

Getuigenis van een brus 

Nout is een toffe 16-jarige jongen die op de 
Kunstschool in Genk de richting Architectuur 
volgt.  Hij is een kei in creatief denken en is soci-
aal erg invoelend voor zijn vrienden.  Voor zijn 
leeftijd is hij erg verantwoordelijk en zelfstandig.   
In zijn vrije tijd vliegt hij over het sportveld met 
de frisbee. 
Naast een sociale en ondernemende jongen, is 
Nout ook Brus van Aart.  
Aart (12 jaar) heeft een zeldzame stofwisselings-
ziekte waardoor hij motorische en visuele zorgno-
den heeft.  Hij moet zeer vaak op onderzoek bij 
verschillende dokters. 

 

 

Hoe is het opgroeien met een broer 

met een beperking? 

Best wel zwaar, vooral toen ik nog jonger was. Ik 
miste vaak een speelkameraad, een broer om 
mee te voetballen. Ik had wel iemand, maar kon 
er niet ‘gewoon’ mee voetballen. Dit maakte me 
soms wel verdrietig en gefrustreerd omdat het 
samen spelen niet altijd zo makkelijk ging.  
Ik herinner me nog dat ik dan op zoek ging naar 
andere manieren van samen spelen, maar dat 
was een hele zoektocht. Nu hebben we het fris-
beeën gevonden wat we samen kunnen doen op 
het tempo van Aart. Ik heb ook wel geleerd mijn 
verwachtingen op vlak van samenspelen bij te 
stellen.  

Ik had het soms moeilijk met de drukke familie-
agenda en een huis dat soms vol mensen zat die 
mijn ouders kwamen helpen. Ook voelde ik me 
wel eens alleen als ik na school thuis kwam in een 
leeg huis omdat ze dan samen ergens naartoe 
moesten voor onderzoeken. Dit lag namelijk ook  

 

soms aan mij door mijn onoplettendheid. Ik heb 
nooit echt uitgesproken dat ik mij op deze mo-
menten onzichtbaar voelde. Ik dacht namelijk dat 
mijn ouders al genoeg zorgen hadden op deze 
zwaardere dagen. Laat staan dat ze dan ook nog 
eens zorgen om mij moesten hebben. Hoewel ik 
het niet leuk vond om mee te gaan, vond ik het 
wel fijn dat mama of papa mij toch meevroeg. Als 
ik meeging naar het ziekenhuis, mocht ik op de 
terugweg iets leuk kiezen vb. de McDonalds of 
een film huren. Het deed me deugd om zo deze 
momenten dan samen te beleven.  

Het zal altijd anders zijn als broer van Aart. Als ik 
boos ben op Aart, zoals alle broers wel eens zijn, 
voel ik me nadien meteen schuldig. Ik kan hem 
niet gewoon een harde klap verkopen, zoals ik 
een gewone broer misschien wel zou geven. Aart 
is te kwetsbaar, dus in het boos zijn moet ik ook 
rekening houden met hem. Soms lukt dat niet en 
dan zijn mama en papa heel boos. Begrijpelijk 
wel! 

Heel soms gingen mijn ouders en ik alleen met de 
caravan op pad, zonder Aart. Dat was zalig en 
daar genoot ik écht van. Niet omdat Aart er niet 
bij was, maar eerder omdat ik voelde dat ook 
mijn ouders meer ontspannen konden zijn en niet 
te veel moesten zorgen. Zij waren op deze mo-
menten ook veel meer ontspannen naar mij toe. 
Ik mocht dan soms al eens wat meer.  
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Wat heeft jou geholpen op momen-

ten dat je gefrustreerd, boos of ver-

drietig was? 

Mijn oma vroeg af en toe wel hoe het met mij 
was. Dat deed deugd.  Ze luisterde naar mijn ver-
haal, maar ik voelde ook haar zorgen naar mijn 
ouders en Aart toe. Mijn frustraties probeerden 
anderen soms te sussen. Ik begrijp dat wel.  
Het gesprek aangaan met vrienden is niet altijd 
makkelijk. Zij begrijpen het niet echt wat er thuis 
speelt. Ik ben soms ook bang dat zij mij een aan-
dachttrekker gaan vinden en dan besluit ik maar 
om het voor mezelf te houden.  

 

De gesprekken hierover met de thuisbegeleidster 
deden deugd omdat zij begreep welke zorgen 
Aart nodig heeft en begreep dat ik hierover soms 
frustraties had.  Ze vond het vaak normaal wat ik 
vertelde. 
Tijdens de gesprekken gaf ze ook informatie over 
brussen en bezorgde ze me na onze gesprekken 
informatie die ik zelf kon doorlezen of kon beluis-
teren via podcasts.  
De wandelgesprekken die wij samen hadden, ver-
gelijk ik het meest met een vuilnisbak die overvol 
zit als we starten en na een uurtje vertellen al 
heel wat leger is geraakt. Ik vind het fijn dat ik zelf 
mag aangeven als ik nood heb aan een gesprek.  

 

Heb je ook voordelen gehad als 

Brus? 

Jaaa! We zijn enkele jaren geleden samen met 
Beyond the Moon naar Disneyland geweest. Door 
Aart zijn beperking mochten we in alle attracties 
de fast-lane gebruiken. Ook zijn we met De Kleine 
Prins naar Planckendael geweest. Echt top en ik 
was op deze momenten zo blij met Aarts beper-
king.  

Ik weet ook dat het mij gemaakt heeft tot wie ik 
nu ben. Ik kan goed rekening houden met ande-
ren.  

Ik zou zeker geen andere broer willen! 
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Mieke,  hou je vast aan de takken 
van de bomen!  
Handling en Holding voor baby’s vanuit het Bobath concept 

BABY’S 

Als je als kersverse ouder je pasgeboren baby in 

je armen krijgt gelegd , denk je vast wel: “Hoe kan 

ik dit kleine schatje oppakken en verzorgen zon-

der hem/haar pijn te doen?” Want een  baby lijkt 

zo klein en breekbaar. Als je kindje prematuur ge-

boren wordt,  een medische problematiek of een 

beperking heeft,  wordt omgaan met je kindje er 

niet makkelijker door.  

We zetten daarom een aantal adviezen op een rij 

om je baby op te pakken, te dragen en te verzor-

gen,  gebaseerd op de technieken die jullie kine-

sist waarschijnlijk al heeft voorgedaan. Hopelijk 

geeft dit jullie wat houvast en zelf-vertrouwen om 

de band met je baby zo optimaal mogelijk te ma-

ken. Ook ouders met een jong kindje zonder bij-

komende problematiek gebaat zijn met deze tips. 
 

Wat is Handling en Holding? 

Bij Handling en Holding proberen we het kindje zo 

te dragen (=houding) en te hanteren, zodat het 

kind gestimuleerd wordt om actief te worden  of 

om meer te ontspannen.   

 

Opnemen van je baby 

Hoe neem je je baby’tje op vanuit ruglig met een 

zo optimaal mogelijke ondersteuning 

 Heupen buigen en benen in gebogen positie 

opheffen. 

 Op de zijde rollen door je hand onder schou-

der kind te brengen zodat beide armen naar 

elkaar toekomen.  

 Arm onder hoofdje van je kind en onderarm 

vasthouden. Benen blijven gebogen. 

 Zo het kind rechtzetten in zittende positie 

op onderarm.  

Het neerleggen gebeurt in de omgekeerde volgor-

de. 

Ondersteun steeds het hoofd indien je kind het 

niet zelf recht kan houden. 
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Dragen van je baby 

Je kan nu je baby op de volgende, onderstaande 

manieren dragen. Wissel af zodat je kind de kans 

krijgt om zijn omgeving te verkennen. Voel wat je 

kindje aangenaam vindt, wat vind hij/zij leuk? 

Soms kan het zachtjes kloppen van je hand op de 

poep van je kindje, voor ontspanning zorgen. 

(=hartslag van mama nabootsten). 

Bij alle houdingen geldt: indien je kind moeite 

heeft met het hoofdje recht te houden, onder-

steun deze dan goed met je hand, arm of romp. 

Buiklig/zijlig: hand steeds tussen de beentjes, en 

het liefst je arm onder de armen van je kindje, 

ook in zijlig. 

 

 

 

 

 
 

Zittende houding: Rug van kindje tegen borst of 

buik van de ouder, zorg voor een gebogen been-

tje of 2 benen, indien je je kind voelt strekken 

naar achter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Half liggende houding:  Zijde 

kind tegen buik ouder, hoofd 

ondersteund. Hier ziet men 

hoe de armen van de baby 

samen gehouden worden 

door de ouder en de heupen 

gebogen zijn. Dit houdt het 

overstrekken weer tegen. 

 

Zittende houding: Buik kind tegen buik ouder of 

op de schoot, met de benen open. 

 

Zittende houding in je zijde 

 



 

16 | DAB Nieuwsbrief   

Voeding geven op de schoot  

Vraag indien nodig voedingstips aan de thuisbe-

geleidster die verantwoordelijk is voor de eetbe-

geleiding: Ilse Eersels 

Borstvoeding: Hier zijn meerdere goede houdin-

gen mogelijk, vragen aan vroedvrouw/kraamhulp) 

Flesvoeding of lepelvoeding in de Schwester 

Liselotte-houding, waarbij het kind met de rug 

op de schoot van de ouder ligt. 

Of in de zijwaartse houding: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitkleden en aankleden  

Dit is zeer afhankelijk van wat men voelt in het 

kind, voor meer uitleg kan men steeds tips en 

adviezen vragen aan Martien Van Santvoort, ver-

antwoordelijk voor tips rond handling en holding. 

Verschonen van de luier  
Liggend op de grond, bed of op een luiertafel 

Soms is het beter je verzorgingskussen dwars te 

leggen, zo ligt het hoofdje al een beetje gebogen 

(kin naar borstkas en zijn de heupjes al gebogen, 

dit kan helpen bij baby’s die zich overstrekken) 

Een badje geven  

In een gewoon badje of Tummy Tub (soort van 

emmertje waar baby’s in recht kunnen zitten. 
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Spelen met je baby 

Op je schoot of op de grond, op speeltegels of 

een yogamatje. 

Op je schoot in de verschillende posities: 

 

 

 

 

 

Op de grond in buiklig: Opgerolde handdoek 

onder de schouders om armen vrij te maken, 

hand ouder kan lichtjes op poep drukken.  

Op de grond in zijlig: Opgerolde handdoek ach-

ter het rugje en tussen de benen. Handdoekje on-

der het hoofdje. Handen kunnen zo makkelijker 

bij elkaar en naar de mond komen.  

 

 

 

 

 

 

Op de grond in ruglig: Speelboog wordt boven 

het kind geplaatst of mama speelt met kind, op-

gerolde handdoek onder het hoofdje en onder de 

bovenbenen… 

 

 

 

 

 

Deze adviezen zijn slechts richtlijnen, als je een 

andere manier gevonden hebt die veilig is en ook 

comfort biedt,  kan je die gewoon verder hante-

ren.  

Lukt het niet goed, vraag advies aan je kinesist of 

je thuisbegeleidster. Zij kunnen samen met jullie 

bekijken hoe het omgaan met je kindje comforta-

beler en makkelijker kan verlopen.  

En houd vol, oefening baart kunst! 

 

Martien Van Santvoort 

Kinesiste                                                                                                                    

Vroegbegeleiding                                                                                                             

DAB 

 

Ref: LOMMEL, E. : Handlung und Behandlung auf 

dem Schoss: In anlehnung an das Bobath-Konzept  

Pflaum  Physiotherapie . -  2de bewerkte oplage - 

München; Bad Kissingen; Berlin; Düsseldorf; Hei-

delberg: Pflaum, 1999  
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WEBINARS 

Webinarreeks: Eerste momenten 

Als je verneemt dat je kind een handicap heeft... 

Voor ouders die net te horen kregen dat hun kind een handicap heeft of vermoeden dat er iets aan de 

hand is met hun kind, wil Gezin en Handicap de ouders in deze ‘eerste momenten’ een stukje op weg 

helpen en hen vooral tonen dat ze er niet alleen voor staan. 

In mei startten ze met een webinarreeks. In een eerste sessie stonden ze stil bij het belang van een goe-

de (handelingsgerichte) diagnostiek. In de tweede sessie probeerden ze een antwoord te geven op de 

vraag ‘Waar heb je recht op?’.  

Je kunt nog aansluiten voor de volgende sessies: 

23 september: Zorg en ondersteuning (voor minderjarigen) 

Waar kan je terecht voor laagdrempelige ondersteuning of intensievere hulpverlening? 

12 oktober tot 26 oktober: Leren leven met levend verlies 

Manu Keirse  biedt via zijn verhalen en ervaringen ouders van een kind met een handicap (h)erkenning 

en reikt hen tips aan om de handicap van hun kind en al de bijhorende emoties een plaats te geven. 

28 oktober: Reflectiesessie ‘handicap in je gezin’ 

Als ouder van een kind met een handicap loop je vaak op de tippen van je tenen. De balans vinden tus-

sen zorg-werk-leven is een  hele opdracht.  Praktisch, maar ook emotioneel. 

In november plannen we no g een  webinar rond ‘ontwikkeling stimuleren. Hou ons webinarchannel in 

de gaten voor de datum.  Meer informatie: 

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/ 

https://www.gezinenhandicap.be/nieuws/project/eerste-momenten/ 

 

 

 

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/
https://www.gezinenhandicap.be/nieuws/project/eerste-momenten/vzwstijn.be/shares/Citrix_FolderRedirection/Katrijn.DeSadeleir/My%20Documents/Aangepaste%20Office-sjablonen
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ONTSPANNING 

VOOR  

ONDERWEG 

Vakantiebingo: wie heeft als eerste een rijtje of 

kaart vol? 
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VAKANTIETIPS 
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Zon, Zee... Zorgeloos 
Zin in een toegankelijk dagje aan het strand? In juli en augustus vind je in de meeste kustgemeenten 

een toegankelijke strandomgeving en opgeleide assistenten. Met steun van de provincie West-

Vlaanderen en de deelnemende kustgemeenten. 

Opgelet: door de coronamaatregelen ziet de dienstverlening van Zon, Zee... Zorgeloos er dit jaar in 

sommige gemeenten wat anders uit. Je vindt alle info over de faciliteiten en assistentie op de pagina 

per gemeente:  

Nieuwpoort 

Oostende 

Bredene 

Zeebrugge 

De Panne 

De Haan, Wenduine en Vosseslag 

Wil je nog meer informatie, neem een kijkje op:  

https://www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-

zorgeloos 

Wist je dat….. 
Je op verschillende locaties in Vlaanderen aangepaste fietsen 
kan uitlenen of huren? 

Vind de locatie op de site van G sport Vlaanderen.  

https://gfietst.be/ 

 

VIND JE DEELFIETS 
Samen erop uit met de fiets. Er zijn fietsen in alle soorten en maten, ge-
schikt voor mensen met én zonder beperking. 

 

#GFIETST: Gebruik de hashtag en deel je foto’s! 

VAKANTIETIPS 

https://www.inter.vlaanderen/zon-zee-zorgeloos-nieuwpoort-2021
https://www.inter.vlaanderen/zon-zee-zorgeloos-oostende-2021
https://www.inter.vlaanderen/zon-zee-zorgeloos-bredene-2021
https://www.inter.vlaanderen/zon-zee-zorgeloos-zeebrugge-2021
https://inter.vlaanderen/zon-zee-zorgeloos-depanne-2021
https://inter.vlaanderen/zon-zee-zorgeloos-de-haan-2021
https://www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
https://www.inter.vlaanderen/projecten/zon-zee-zorgeloos
https://gfietst.be/
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Wist je dat….. 
Er sinds 7 mei 2021 in Hasselt een elektrische wandelbus rijdt voor het vervoer van minder 
mobiele mensen? Je kan er gratis gebruik van maken en is bedoeld voor minder mobiele 
mensen. Deze rolstoeltoegankelijke bus rijdt op vrijdag, zaterdag en op koopzondagen tus-
sen 11u00 en 18u00 via een vast parcours door de Hasseltse binnenstad.  

Wist je dat….. 
Je online kan zien waar in Genk voorbehouden parkeerplaatsen en aangepaste toiletten 
voor mensen met een handicap te vinden zijn? De stad en Inter, een expertisecentrum in 
toegankelijkheid, hebben een samenwerkingsakkoord afgesloten. Via de website van toe-
gankelijk Vlaanderen (https://toevla.vlaanderen.be) krijg je een overzicht van geschikte en 
minder geschikte plaatsen.  

Wist je dat….. 
De vzw Fietsen Zonder Leeftijd de minder mobiele en/of eenzame inwoners van 
Hamont-Achel gratis fietstochtjes in een elektrische riksja aanbiedt? Tevens zijn ze 
op zoek naar vrijwilligers die plaats willen nemen op het zadel van elektrische riksja 
om gedurende maximum 2 uur met iemand op een rustig tempo rond te rijden 
waarbij er ook tijd kan gemaakt worden voor een horecapauze. Uiteraard krijg je 
als vrijwilliger de kans om onder begeleiding een proefrit te maken om zo de fiets te leren kennen.  
Heb je interesse om je te laten rondrijden of wil je graag vrijwilliger worden, doe dan een mailtje 
met naam, leeftijd, adres en telefoonnummer naar fzl-ha@outlook.com. Er wordt dan zeker met 
jou contact opgenomen.   

Meer initiatieven: https://fietsenzonderleeftijd.be/waar/ 

 
Wist je dat….. 

Er in ons land veel moois te beleven is? Ook voor mensen met een beperking.  
Mogelijk zijn er toch wel drempels.  Weet dat er op www.toerismevlaanderen.be/
toegankelijkheid  heel wat tips te vingen zijn.  
Maar ook telefonisch helpt men je graag verder: 02/504 03 00 
 

Iedereen verdient vakantie !  

Heb je een beperkt budget ook dan zijn er mogelijkheden. 
 Via Steunpunt Vakantieparticipatie vind je mogelijk een daguitstap of vakantie die voor jou finan-
cieel haalbaar is.  
Informatie is te vinden op www.iederenverdientvakantie.be  of bel naar 02/504 03 91 

https://toevla.vlaanderen.be
mailto:fzl-ha@outlook.com
https://fietsenzonderleeftijd.be/waar/
http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid
http://www.toerismevlaanderen.be/toegankelijkheid
http://www.iederenverdientvakantie.be
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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 


