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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.  

Donkweg 49 

3520 Zonhoven 

011 55 99 60 
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WELKOM 

Voorwoord 
Hoop 

Een jaar geleden verwoordden we in  de nieuws-

brief van mei onze hoop op versoepeling na de 

zware lockdown. Ondertussen zijn we meer dan 

een jaar verder en is hoop nog steeds een belang-

rijk gegeven.  Hoop dat de cijfers eindelijk dalen 

en blijven dalen. Hoop op een meer normale le-

ven. Hoop op het mogen ontmoeten van meer 

mensen dan het gezin, ons knuffelcontact.  

Namens al onze  thuisbegeleiders wil ik jullie 

graag in de bloemetjes zetten voor de medewer-

king aan alle maatregelen. Wij zijn jullie dankbaar 

om iedere keer weer de strenge veiligheidsmaat-

regelen toe te passen, een afspraak te annuleren 

als het toch niet veilig kan of te schakelen naar 

video(bellen). 

Onze tweede nieuwsbrief van het jaar komt bij 

jullie in de bus als de lente ontluikt…  

Lente betekent nieuw leven en groei. 

Zo kijken we met onze dienst  uit naar groei.  

Groei in middelen om alzo cliënten, gezinnen die 

wachten op begeleiding een aanbod te kunnen 

doen.   

De Vlaamse regering besliste om €230 miljoen vrij 

te maken voor uitbreidingsbeleid in 2021.Dit zijn 

middelen die bedoeld zijn om gespreid toe te ken-

nen  tot en met 2024. Maar worden nu vervroegd 

toegekend in het jaar 2021.  

De uitbreiding van € 230 miljoen geldt voor 

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp EN voor bud-

getten die toegekend worden voor meerderjari-

gen (= PVF) en minderjarigen (= PAB).  

Met de uitbreiding aan middelen voor Recht-

streeks Toegankelijke Hulp hopen we vanuit onze 

dienst op voldoende middelen om de wachtlijst te 

laten dalen.  

Voor zij die wachten op budget geef ik het advies 

om de brieven die je ontvangt van het Vlaams 

Agentschap goed na te lezen. Heb je vragen neem 

contact op met je thuisbegeleid(st)er en zij/hij  

helpt je verder.  

Ik wens jullie veel leesgenot, deugddoende lente-

kriebels en veel positieve energie in de uitrol naar 

een normaler leven.  

Diane Luyts  



 

  DAB Nieuwsbrief | 5 

In deze nieuwsbrief 

Deze nieuwsbrief staat in het teken van slapen. 

Wat is slapen eigenlijk? Welke factoren kunnen 

onze slaap beïnvloeden? 

Wat hebben we nodig om goed in slaap te val-

len? Op dit en nog meer vragen krijg je een ant-

woord in het hoofdartikel van deze editie. 

En voor wie het slapen dan nog steeds niet wil 

lukken, stellen we enkele hulpmiddelen voor.  

Wie graag leest kan zich ook verdiepen in de 

voorgestelde boeken rond het thema ‘slapen’ en 

‘slaapproblemen’. 

Verder geven we wat meer informatie over het 

groeipakket en de integratietegemoetkoming 

en stellen met trots onze nieuwe rubriek, de 

speelhoek, aan jullie voor. Hierin willen we ie-

dereen tips geven om gemakkelijk zelf educatief 

spelmateriaal in elkaar te knutselen. 

Vergeet zeker niet een kijkje te nemen op onze 

Pinterest pagina. 

 

 

 

Extra DAB-nieuws 

Kostprijs huisbezoek 

De eigen bijdrage voor RTH (kostprijs van een 

huisbezoek) is geïndexeerd. 
 

Concreet betekent dit dat vanaf 1 mei 2021 de 

nieuwe kostprijs voor ambulante, mobiele en 

groepsbegeleidingen € 5,43 zal bedragen. 

Veel leesplezier 
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Mijn groeipakket 

Wat is het Groeipakket? Wat zit er in het Groei-

pakket van mijn kind? Wie betaalt het Groeipak-

ket? Op de vernieuwde website groeipakket.be 

kan je snel antwoord vinden op deze vragen. Het 

Agentschap Uitbetaling Groeipakket en Opgroeien 

hebben hun krachten gebundeld om alle informa-

tie op een heldere en gebruiksvriendelijke manier 

aan te bieden. 

Een uitgebreide zoekfunctie en FAQ helpt je met 

concrete vragen. 

Jouw Groeipakketgegevens kun je raadplegen via 

Mijn Burgerprofiel 

Mijn Burgerprofiel vind je  via de 

link burgerprofiel.vlaanderen.be/uw-gegevens of 

via de knop helemaal bovenaan rechts op het 

scherm van de site groeipakket.be 

Je kunt ook bellen naar 1700 of mailen 

naar info@groeipakket.be om te weten bij welke 

uitbetaler je bent aangesloten.  

 

Extra info: Vlaanderen verzekert 

doorbetaling zorgtoeslag en voor-

ziet structurele oplossing 

Ouders van kinderen met een ondersteuningsbe-

hoefte die een zorgtoeslag krijgen, dreigden door 

de lange wachttijden voor verplichte tussentijdse 

doktersonderzoeken hun zorgtoeslag te verliezen. 

Vlaams minister van Gezin Wouter Beke heeft 

echter beslist dat de uitbetaler van het Groeipak-

ket de zorgtoeslag gewoon kan blijven uitbetalen 

en dat ook de afgeleide rechten (bijvoorbeeld so-

ciaal tarief gas en elektriciteit) niet in het gedrang 

komen. Daarnaast zal het aantal evaluerend art-

sen, dat zijn de artsen die de zorgzwaarte en dus 

de hoogte van de toeslag moeten bepalen, serieus 

worden opgetrokken.  

https://opgroeien.us14.list-manage.com/track/click?u=afface6735b69b98e04e064aa&id=2082d4b9db&e=02b11e4000
https://burgerprofiel.vlaanderen.be/uw-gegevens
mailto:info@groeipakket.be
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Integratietege-

moetkoming (IT) 
 

Inkomen van je partner heeft geen-

invloed meer op je integratietege-

moetkoming (IT) 

27 januari 2021 - UPDATE 24 maart 2021 

Bij de berekening van de Integratietegemoetko-

ming (IT) werd ook rekening gehouden met de in-

komsten van de partner van de persoon met een 

handicap. Dit wordt ook wel eens de “prijs van de 

liefde” genoemd. 

Om personen met een partner niet te ontmoedi-

gen samen te gaan wonen met een partner, wordt 

er vanaf 1 januari 2021 geen rekening meer ge-

houden met de inkomsten van de partner bij de 

berekening van de Integratietegemoetkoming (IT). 

Er bestonden al vrijstellingen op de inkomsten van 

de partner, maar nu wordt de ‘prijs van de liefde’ 

dus volledig afgeschaft. Sommige personen met 

een handicap zullen door deze maatregel nu wel 

in aanmerking kunnen komen voor een IT of een 

hogere IT krijgen. 

Meer informatie:  

https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-

prijs-liefde.htm  

 

 

 

 

Inkomensvervangende tegemoetko-

ming en/of integratietegemoetko-

ming vanaf 18 jaar + FAQ 

27 januari 2021 -> update 15 februari 2021 

 

De leeftijdsgrens voor de inkomensvervangende 

tegemoetkoming (IVT) en integratietegemoetko-

ming (IT) werd verlaagd naar 18 jaar. Door een 

beslissing van de Federale Regering en het Parle-

ment, zullen we het recht op IVT/IT vanaf 18 jaar 

toekennen vanaf 01 augustus 2020. 

Meer informatie  : https://handicap.belgium.be/

nl/news/270121-inkomensevervangende-

tegemoetkoming.htm 

https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-prijs-liefde.htm
https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-prijs-liefde.htm
https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-inkomensevervangende-tegemoetkoming.htm
https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-inkomensevervangende-tegemoetkoming.htm
https://handicap.belgium.be/nl/news/270121-inkomensevervangende-tegemoetkoming.htm
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Personen met handicap krijgen gratis bijstand 

bij opstart budget 

Nieuw : Personen die een PAB ( bij minderjarigen) of een  PVB ( bij meerderjarigen) 
krijgen, kunnen vanaf januari 2021 een jaar lang gratis lidmaatschap en bijstand bij 
één van de vergunde bijstandsorganisaties krijgen.  Voorwaarde is dat men binnen 
het jaar na de beslissing lid wordt van de bijstandsorganisatie. Dit is uiteraard geen 
verplichting, maar een aanbod.  Zie artikel Knack: 
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SPEELHOEK 

Deze ‘speelhoek’ wordt een vaste rubriek waarin je als 

ouder of andere zorgverleners leuke huis-tuin-en-

keuken-spelletjes kunt terug vinden die je samen met je 

kind kan spelen.  

In deze nieuwsbrief staat het thema ‘fijne motoriek’ centraal waarbij de nadruk ligt op het ge-

bruiken van duim en wijsvinger. Zo kan je je kind stickers laten plakken op een kruisje of was-

spelden op de doos laten plaatsen. Je kan je kind ook de wasspelden eraf laten halen.  

 

 

 

Wil je meer ideeën? Op pinterest vind je ons ook terug: 

https://www.pinterest.com/dabvroegbegeleiding/  

Stickers plakken op een kruisje  

wasspelden op de doos zetten  

https://www.pinterest.com/dabvroegbegeleiding/
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ALLE LEEFTIJDEN 

SLAPEN 

Genieten van een goede nachtrust is niet 

voor iedereen een vanzelfsprekendheid. 

Hoewel slapen de gewoonste zaak van de 

wereld hoort te zijn, is het voor veel men-

sen toch niet altijd het geval. Goed slapen is 

nochtans een basale behoefte, net als goe-

de voeding. Daarnaast heeft hetgeen in de 

nacht gebeurt een grote invloed op hoe ie-

mand zich overdag voelt en gedraagt. Met 

een goede nachtrust zitten we dan ook 

mentaal én fysiek goed in ons vel. Het 

straalt uit naar verschillende facetten van 

het dagelijks leven, waardoor het een effect 

heeft op onze gezondheid en ons gedrag. 

Maar wat is slapen eigenlijk? 

Vroeger dacht men dat tijdens de slaap de herse-

nen op ‘uit’ geschakeld stonden, waarna ze ’s 

morgens weer op ‘aan’ gezet werden. Niets is 

echter minder waar. De slaap is geen periode van 

inactiviteit, maar wel één waarbij de hersenen 

een andere activiteit hebben dan overdag.            

’s Nachts herstellen onze hersenen en verwerken 

we de informatie die we overdag opgedaan heb-

ben en herstelt het lichaam van de fysieke in-

spanningen die overdag geleverd werden. Slapen 

kan gezien worden als het gevolg van waken. Hoe 

langer iemand wakker is, hoe groter de slaapdruk 

wordt, zodat deze uiteindelijk niet meer kan te-

gengehouden worden en men zonder meer in 

slaap valt.  
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Men bouwt met andere woorden een slaapschuld 

op, die enkel terug kan afgebouwd worden door 

te slapen. Dit geldt ook omgekeerd: hoe langer 

iemand slaapt, hoe groter de neiging is om wakker 

te worden. 

De slaap en de behoefte aan slaap ontwikkelt zich 

evenwel ook in functie van de leeftijd.  Dit kan 

echter sterk variëren van persoon tot persoon. 

Wanneer iemand weinig lijkt te slapen, maar 

overdag toch voldoende actief en uitgerust is, kan 

dat ook oké zijn.  Wanneer iemand (te) weinig 

slaapt en daardoor niet goed functioneert over-

dag, is er uiteraard wel een grote bezorgdheid.  In 

onderstaande tabel vind je een overzicht van de 

slaapbehoefte van een persoon afhankelijk van de 

leeftijd. 

Slaapproblemen bij personen met een verstande-

lijke beperking komen echter vaak voor. De in-

breuk op de nachtrust maakt slaapproblemen 

zeer belastend voor ouders en de omgeving. De 

slaap zelf is in essentie niet anders bij personen 

met een verstandelijke beperking, maar de gevoe-

ligheid voor verstorende factoren is wel vele ma-

len groter, terwijl het lerend vermogen vermin-

derd is. Als een persoon ook gedragsproblemen 

vertoont, geeft dit nog een extra dimensie aan het 

slapen gaan. Enerzijds kunnen de gedragsproble-

men het slapen bemoeilijken, maar anderzijds 

kunnen ze ook worden versterkt door een slechte 

kwaliteit van de nachtslaap. Op deze manier hou-

den deze twee factoren elkaar natuurlijk in stand. 

 

Welke factoren kunnen over het al-

gemeen onze slaap beïnvloeden?:  

 Erfelijke factoren: ben je een lang- of kortsla-

per, een ochtend- of een avondmens,… 

 Routines die je als kind al hebt aangeleerd 

 Gewoontes die een rol kunnen spelen zoals 

medicatiegebruik, hoeveelheid beweging over-

dag, invloed van cafeïne of alcohol, bedtijdrou-

tines, slaaphouding,…  

 Omgevingsfactoren, zoals slaapkamertempera-

tuur, lawaai, bed (matras, type lakens,…), (on)

voldoende verduistering, aan of uitdoen van 

orthopedisch materiaal,… 

 Persoonlijke gezondheid  bv. invloed van hor-

monen (aanmaak melatonine), leeftijd, ge-

wicht, ziektes zoals bv. een oorontsteking,… 

 Sociale factoren: omgeving, gezin, relatiepatro-

nen,… 

 Bij personen met een beperking kunnen ook 

deze bijkomende factoren een rol spelen:  

 De graad van verstandelijke beperking 

 Genetische factoren kunnen bepalend zijn, 

bv. bij bepaalde syndromen komen slaap-

problemen frequenter voor. 

 Bijkomende problemen naast de 

(verstandelijke) beperking, bv. epilepsie,  

voedingsproblemen zoals reflux, motorische 

beperkingen,… 
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Wat hebben we nodig om goed in 

slaap te vallen? 

Er moet voldoende slaapdruk zijn, dat wil zeggen 

hoe langer we wakker zijn, hoe meer slaapdruk 

we gaan voelen. 

Onze (biologische) klok moet op nacht staan: bed-

tijd aanpassen aan ochtend/avondtype, vast ritme 

met name van opstaan, voldoende licht in de och-

tend,…    

Voldoende kunnen ontspannen: hier merken we 

dat dit bv. voor prikkelgevoelige personen vaak 

moeilijker is.  Gebruik van vaste slaaprituelen ver-

gemakkelijkt het inslapen. De dag op een positie-

ve en rustige manier afsluiten met telkens dezelf-

de volgorde aan handelingen en activiteiten 

(wiegen, zingen, voorlezen, lezen) geeft houvast 

en vertrouwen hetgeen nodig is voor een goede 

nachtrust.   

Waarom lukt slapen niet altijd goed?  

Er wordt te weinig slaapdruk ervaren. 

De klok staat nog op dag. 

De persoon is niet voldoende ontspannen door: 

overprikkeling,  slechte slaaphygiëne,  bang om 

alleen te zijn, grens aftastend gedrag bij kinderen, 

toenemende onrust bij het niet kunnen inslapen,

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wat kunnen we doen bij slaappro-

blemen? 

We kunnen gebruik maken van een slaapdagboek 

om ruimer zicht te krijgen op de situatie. Een 

“slaapwaakkalender” kan hierbij worden gebruikt 

zoals in onderstaand voorbeeld:  

 

Een slaapanamnese (ontstaan en verloop van de 

slaapklachten) kan ons verder helpen om inzicht 

te krijgen in het slaapprobleem. Daarbij kunnen 

we zowel kijken naar het functioneren overdag 

(bv. mate van lichamelijke activiteit, dagindeling, 

vermoeidheid, ….), als naar het functioneren ’s 

nachts (bedtijd, bedritueel, nachtelijke gebeurte-

nissen zoals angsten, uur van wakker worden….) 

Een goede analyse moet ons dan verder helpen 

om een goed beeld te krijgen van het probleem 

en van daaruit advies op maat te geven. 

We geven een aantal voorbeelden van aanpak in 

functie van de noden en behoeftes die een per-

soon kan hebben:  

Bij overprikkeling:  

 Lichamelijke nabijheid kan helpend zijn om sa-

men tot rust te komen bv. knuffelmoment, sa-

men wiegen, strelen,… 

 Belang van een duidelijk, rustgevende en her-

kenbare avondroutine. 
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 Op zoek gaan naar situaties overdag die leiden 

tot overprikkeling en samen op zoek gaan waar 

er daar aanpassingen kunnen gebeuren. Bv. 

druk verlagend werken, zoeken naar een alge-

mene dagstructuur die co-regulerend werkt, 

rustmomenten inbouwen overdag zodat niet 

alle verwerking ’s avonds voor het slapengaan 

moet gebeuren… 

Bij separatieangst (=bang om alleen te zijn) 

 Kinderen gaan bv. roepen ter geruststelling dat 

er iemand komt, vanuit een nood aan veilig-

heid. 

 Samen de avondroutine doen, samen tot rust 

komen blijft hier belangrijk. Het kind moet le-

ren vertrouwen op de veilige aanwezigheid van 

de belangrijke ander.  Bij kinderen met een ver-

standelijke beperking kan dit leren langer du-

ren en zal deze fase van moeten geruststellen 

dus ook mogelijks langer duren. 

 Een transitioneel voorwerp zoals een knuffel 

kan hier een belangrijke rol spelen. Dit staat 

symbool voor veiligheid en kan geleidelijk aan 

een aanvulling en een ‘vervanging’ worden van 

een ouder. 

Bij grens aftastend gedrag (bv. weigeren om te 

gaan slapen, nog iets willen drinken, langer willen 

opblijven,…) 

 Hier kan de klassieke gedragsaanpak gebruikt 

worden: duidelijke structuur, duidelijke gren-

zen, hier consequent mee omgaan…  

 Je kan ook werken met een beloningssysteem. 

Voor personen met een kwetsbare ik-

ontwikkeling is het belangrijk om afspraken en 

beloning zeer aanwezig te houden: veel herha-

len, visueel maken, nabij blijven aansturen in 

de afspraken,… Dit helpt om in de stevigheid te 

blijven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het afsluiten van de dag blijft een grote oefening 

in tot rust komen. Personen met een kwetsbaar-

heid in hun regulatievaardigheden, in het zichzelf 

leren regelen en aansturen, zullen op dit moment 

mogelijks ook meer kwetsbaar zijn.  

 

Ook vermoeidheid maakt kwetsbaar. Personen 

kunnen in hun moe-zijn of hun moe-uittesten toch 

terechtkomen in iets zeer ontregeld waar ze zelf 

ook niet altijd goed doorkomen en hulp van bui-

tenaf nodig hebben.  

 

In de adviezen blijft het zeker zinvol om te kijken 

naar de individuele verschillen in slaapwaakritme. 

Het is belangrijk om te zorgen voor een goede 

slaaphygiëne zoals het opbouwen van slaap-

schuld, rustige activiteiten inplannen voor het sla-

pengaan, geen beeldschermen kort voor het sla-

pen gaan, soms zal het ook nodig zijn om minder 

tijd in bed door te brengen,... Daarnaast moeten 

we ook nadenken over een goede slaapomgeving 

zoals aanpassingen aan de materiële infrastruc-

tuur en omgevingsfactoren, werken aan een vast 

slaapritueel en een goed onderscheid tussen dag 

en nacht. Een goede slaaphouding speelt hierbij 

ook een rol. 

Soms kan een medicamenteuze behandeling een 

verschil maken.  Dit gebeurt dan best in overleg 

met de begeleidende arts. 

We kunnen besluiten dat slapen en slaapproble-

men vaak complex zijn .  Aarzel niet om dit te be-

spreken met je thuisbegeleid(st)er en samen te 

zoeken naar haalbare oplossingen.  

Slapen en slaapproblemen in de verschillende leeftijdsfase, Nicole 

Wolters, webinar in juni 2020 

Eigen teksten en adviezen vanuit de thuisbegeleiding 
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HULPMIDDELEN BIJ 

SLAAPPROBLEMEN 
 

 

 

 

Verzwaringsdekens 

Wanneer iemand een  slaapprobleem heeft kan 

het toevoegen van verzwaarde materialen hel-

pen, bijvoorbeeld met speciaal ontwikkelde zwa-

re dekens. Deze verzwaringsdekens geven diepe 

druk hetgeen een kalmerend werking kan bieden.  

Dit verzwaringsdeken vind je terug op volgende 

website: www.senso-care.be en is in verschillen-

de maten en gewichten verkrijgbaar. 

Door de diepe druk op het lichaam biedt het dek-

bed verlichting voor mensen met autisme, ADD/

ADHD, dementie, spasmen, ernstige gedragspro-

blemen, hyperactiviteit en mensen met ontspan-

ningsproblemen.  

Verzwaarde producten kunnen ook helpen 

om stimming te verminderen zoals het maken 

van herhalende geluiden (woorden, neuriën) en 

bewegingen (schommelen, klappen). Verzwa-

ringsproducten zorgen voor diepe aanraking /

diepe druk te vergelijken met het ontvangen van 

een stevige knuffel. Een verzwaarde deken helpt 

(hyperactieve) personen die harde prikkels nodig 

hebben om te ontspannen. 

Verzwaarde producten geven rust aan beweeglij-

ke personen, maar verhoogt ook het eigen li-

chaamsbesef (je wordt als het ware meer 

'geaard').  Door het gewicht van het deken komen 

willekeurige bewegingen makkelijker tot rust. De 

extra druk (tegendruk) zorgt voor een veilig ge-

voel en stabiliteit. Daardoor ontspant het li-

chaam.  

Er is een hele variatie in speciale dekens die be-

doeld zijn om kinderen en volwassenen te helpen 

beter te slapen (inslapen en/of doorslapen).  Het 

kan ook helpen om te ontspannen door er even 

onder te gaan zitten of liggen in de zetel bv. om 

even tot rust te komen bij de overgang van school 

of werk naar het terug thuis komen.  

Bij al deze dekens wordt er  materiaal toegevoegd 

dat het deken verzwaart. Meestal wordt er een 

vulling gebruikt van kunststof granulaat korrels.  

De hoeveelheid verzwaring en de maten van de 

dekens kunnen verschillen. Daardoor kun je een 

deken kiezen dat specifiek bij jou of je kind past.  

Als je handig bent kan je ook zelf een verzwa-

ringsdeken maken.  Er bestaan verschillende 

websites die daarover verder informeren.  

Waar moet je op letten bij de aanschaf van een 

verzwaringsdeken? 

Voordat je een deken aanschaft, kun je hem best 

altijd eerst uitproberen. We stellen vanuit DAB 

een drietal dekens ter beschikking om eens mee 

te oefenen bij jouw thuis. De dekens die we kun-

nen uitlenen zijn verschillend van grootte, ge-

wicht en tekening op de hoes.  Je kan het best 

een tweetal weken uitproberen. De zwaarte van 

de deken moet goed passen bij de gebruiker. Hij 

moet er in ieder geval zelf onder kunnen gaan lig-

gen en er weer onderuit kunnen komen.  Daarom 

geven we het advies om dit te gebruiken onder 

toezicht van een volwassene.  

http://www.senso-care.be
https://educadora-webshop.nl/stimming/
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Slaapcocon 

Naast verzwaringsdekens beschikken we ook over 

een slaapcocon (voor een éénpersoons- of twee-

persoonsbed.  Ook dit slaapcocon kan worden 

uitgeleend om thuis uit te proberen.  

 

 

 

 

 

 

Een slaapcocon of  brede band is een soort laken 

van elastisch materiaal (spandex) dat rond de ma-

tras kan bevestigd worden. Het biedt sensorische 

feedback en geeft diepe druk rondom het lichaam 

voor kinderen vanaf 3 jaar of volwassenen.  

Dergelijk laken kan ingezet worden als er druk of 

compressie nodig is zonder een verzwaard deken 

te hoeven gebruiken. Dit wordt helemaal niet 

warm en blijft de ganse nacht goed op zijn plaats 

zitten.  

Deze vorm van druk kan een kalmerend effect 

hebben en het inslapen of doorslapen bevorde-

ren.  Leg het gewoon als een kous over de ma-

tras.  

Het slaapcocon wordt eveneens gebruikt voor 
kinderen en volwassenen met problemen in de 
prikkelverwerking of het nu is geassocieerd is met 
autismespectrum stoornis, ADHD, ADD, verstan-
delijke beperking of een andere beperking. Zij 
hebben allen baat bij compressie of  druk op het 
lichaam.  

 

Interessante websites: www.hulpmiddelenwijzer.nl, 
www.educadora-webshop.nl, www.leerhulpmiddelen.nl, 
www.pienenpolle.nl, www.uitgeverijpica.nl ,….. 

 

Slaaptrainer voor jonge  

Kinderen 

Een slaaptrainer is een op kindermaat gemaakte 

wekker waarmee je je peuter kan leren wanneer 

hij nog wat moet slapen of wanneer hij uit zijn 

bedje mag komen. Peuters hebben immers een 

heel ander tijdsbesef dan volwassen. Peuters 

kunnen uiteraard de klok nog niet lezen en zullen 

dan ook niet weten of ze al uit hun bedje mogen 

komen of niet.  Daarom hebben specialisten een 

apparaatje ontwikkeld dat peuters toch duidelijk 

kan maken wanneer het nog te vroeg is om op te 

staan. Deze ‘kinderwekkers’ bestaan in heel wat 

verschillende modellen, maar allemaal hebben ze 

gemeen dat ze er voor peuters heel aantrekkelijk 

uitzien.  

Een slaaptrainer werkt zoals een gewone wekker: 

’s avonds stel je de tijd in waarop je peuter uit 

zijn bedje mag komen. Het grote verschil met een 

gewone wekker is dat de kinderwekker geen ge-

luid maakt op een bepaald uur. Het is dus niet de 

bedoeling je peuter op een bepaald tijdstip wak-

ker te maken, maar net dat je peuter langer 

slaapt. Als je peuter al wat groter is en op een be-

paald tijdstip moet opstaan, kan je sommige mo-

dellen wel als wekker gebruiken. 

 

Zazu Sam Slaaptrainer - 

Met nachtlamp functie en 

slaaptimers - Grijs / Wit  

 

Kids-

leep Moon - Nachtlamp-

je/Slaaptrainer - Met mu-

ziek  

Philips 

My-

Buddy - Slaaptrainer - LED 

- Groen  

http://www.hulpmiddelenwijzer.nl
http://www.educadora-webshop.nl
http://www.leerhulpmiddelen.nl
http://www.pienenpolle.nl
http://www.uitgeverijpica.nl
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fzazu-sam-slaaptrainer-met-nachtlamp-functie-slaaptimers-grijs-wit%2F9200000023971388&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-review
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fzazu-sam-slaaptrainer-met-nachtlamp-functie-slaaptimers-grijs-wit%2F9200000023971388&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-review
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fzazu-sam-slaaptrainer-met-nachtlamp-functie-slaaptimers-grijs-wit%2F9200000023971388&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-review
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fkidsleep-moon-nachtlampje-slaaptrainer-met-muziek%2F9200000011464511&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_ite
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fkidsleep-moon-nachtlampje-slaaptrainer-met-muziek%2F9200000011464511&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_ite
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fkidsleep-moon-nachtlampje-slaaptrainer-met-muziek%2F9200000011464511&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_ite
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fkidsleep-moon-nachtlampje-slaaptrainer-met-muziek%2F9200000011464511&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_ite
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fphilips-mybuddy-slaaptrainer-led-groen%2F9200000011256431&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_item_txt_produ
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fphilips-mybuddy-slaaptrainer-led-groen%2F9200000011256431&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_item_txt_produ
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fphilips-mybuddy-slaaptrainer-led-groen%2F9200000011256431&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_item_txt_produ
https://partner.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=46245&f=API&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fp%2Fphilips-mybuddy-slaaptrainer-led-groen%2F9200000011256431&name=&subid=08-04-2021_4-beste-slaaptrainers-en-kinderwekkers-2017-reviews-tips_table_item_txt_produ


 

16 | DAB Nieuwsbrief   

LECTUUR 

Lectuur rond slaapproblemen 

Er bestaat een brede waaier aan lectuur rond slapen en slaapproblemen. 

We maken hier een kleine selectie:  eentje voor de jonge kinderen, eentje voor ouders en eentje voor 

volwassenen. 

Anna gaat slapen van Kathleen Amant, Clavis uitgeverij: een voorleesboekje 

voor jonge kinderen met een herkenbaar verhaal over slapen gaan en de 

kleine moeilijkheden die daar soms bij horen. 

Mama, ik kan niet slapen! van Ludo Driesen, uitgeverij Graviant 

Als kinderen slecht slapen, is dat een vervelende zaak. Vaak voor de kin-

deren, maar nog meer voor de ouders. Ouders weten niet altijd goed 

om te gaan met deze problemen. Soms reageren ze op een wijze die de 

slaapproblemen alleen maar in stand houdt of zelfs doet toenemen. 

Ouders kunnen ook helemaal overstuur geraken. Dat kan zijn uit be-

zorgdheid, omdat ze hun kind niet kunnen helpen. Maar dat kan even-

goed zijn uit ergernis, omdat het kind de welverdiende rust van de ou-

ders ernstig kan verstoren.. Dit boek  geeft  concrete adviezen die ou-

ders kunnen helpen om het probleem aan te pakken. Dit boek wil ou-

ders helpen om beter om te gaan met de slaapproblemen van hun kin-

deren. Maar vooral is de bedoeling dat kinderen beter zullen slapen 

dankzij de adviezen die hun ouders in dit boek krijgen. 

Doe- boek Slaapwel, een uitgave van CM (Christelijke mutualiteit) 

Wil je meer weten over slaap? Wil je zelf werken aan een betere slaap? Het doe-

boek 'Slaapwel' daagt je uit je kennis over slaap te vergroten en zelf aan de slag 

te gaan met tips en doe-opdrachten. Je kan deze brochure via de website van de 

CM gratis bestellen of de pdf downloaden op je computer. 
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Webinars KVG Elke webinar kost €10 voor niet-leden en €5 voor leden, die een kortings-

code kunnen gebruiken.  

Hou je lidnummer bij de hand als je je inschrijft. 

Werkt je kortingscode niet, neem dan contact op met vorming@kvg.be.  

  

Tegemoetkomingen 

dinsdag 18 mei om 19u30  

 

Een persoon met een handicap kan 

vanaf de leeftijd van 18 jaar recht 

hebben op een inkomensvervan-

gende en/of integratietegemoetko-

ming. Om recht te hebben op deze 

tegemoetkoming moet er met veel 

zaken rekening gehouden worden: 

over welke inkomsten beschikt men 

al? Woont men alleen of samen? 

Hoe zwaar is de handicap? Tijdens 

deze webinar ontdek je alle info 

rond tegemoetkomingen. 

 

Je spreker: 

Deze webinar wordt gegeven door 

onze collega’s van het sociaal 

dienstbetoon. 

 

Praktisch: 

Deze webinar wordt gegeven via 

WebinarGeek. 

 

Inschrijven: 
https://
kvgvorming.webinargeek.com/
tegemoetkomingen-4 

 

 

PVB in de praktijk 

Dinsdag 4 mei om 19u30  

Dinsdag 11 mei om 13u30  

Een informatieve avond over het 

persoonsvolgend budget (PVB) voor 

meerderjarige personen met een 

handicap. Wat kan je allemaal wel/

niet doen met het persoonsvolgend 

budget? 

 Kan ik echt kiezen wat ik wil 

doen? 

 Moet ik boekhouder zijn om dat 

geld te kunnen beheren? 

 Wat met mensen waarvoor dat 

beheer en al die beslissingen te 

moeilijk zijn? 

Welke hulp kan Absoluut vzw hier-
bij bieden? 
 

Doel:  

 Basiskennis over het persoons-

volgend budget 

 Realistisch beeld van de moge-

lijkheden en verwachtingen van het 

persoonsvolgend budget 

Doelgroep: 

 

Mensen die nog geen kennis heb-

ben van het persoonsvolgend bud-

get. 

 

Inschrijven: 

4 mei 

https://
kvgvorming.webinargeek.com/pvb
-in-de-praktijk 
 
11 mei 

https://
kvgvorming.webinargeek.com/pvb
-in-de-praktijk-1 
 

 

Sociale voordelen  

dinsdag 15 juni om 13u30  

 

De wetgever voorziet een aantal 

fiscale voordelen voor personen 

met een handicap of gezinnen met 

een kind met een handicap: vermin-

dering van personenbelasting en 

onroerende voorheffing, verminde-

ring van successierechten, … 

Daarnaast zijn er nog een aantal 

andere maatregelen voor mensen 

met een handicap, zoals een par-

keerkaart, verminderingen bij het 

gebruik van het openbaar vervoer, 

BTW-vrijstelling en vrijstelling van 

verkeersbelasting bij de aankoop en 

herstellingen van een auto, het so-

ciaal telefoontarief, … 

Tijdens het webinar zetten wij al 

deze maatregelen met voorwaar-

den en aanvraagprocedures op een 

rij. Er is ook ruim de mogelijkheid 

om vragen te stellen. 

Je spreker: 

Deze webinar wordt gegeven door 

onze collega’s van het sociaal 

dienstbetoon. 

Praktisch: 

Deze webinar wordt gegeven via 

WebinarGeek 

Inschrijven: 

https://
kvgvorming.webinargeek.com/
sociale-voordelen-1 

mailto:vorming@kvg.be
https://kvgvorming.webinargeek.com/tegemoetkomingen-4
https://kvgvorming.webinargeek.com/tegemoetkomingen-4
https://kvgvorming.webinargeek.com/tegemoetkomingen-4
https://kvgvorming.webinargeek.com/pvb-in-de-praktijk
https://kvgvorming.webinargeek.com/pvb-in-de-praktijk
https://kvgvorming.webinargeek.com/pvb-in-de-praktijk
https://kvgvorming.webinargeek.com/pvb-in-de-praktijk-1
https://kvgvorming.webinargeek.com/pvb-in-de-praktijk-1
https://kvgvorming.webinargeek.com/pvb-in-de-praktijk-1
https://kvgvorming.webinargeek.com/sociale-voordelen-1
https://kvgvorming.webinargeek.com/sociale-voordelen-1
https://kvgvorming.webinargeek.com/sociale-voordelen-1
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Zorg voor je kind, 

zorg voor het leven 

Ouders van een zorgenkind als levenslange man-

telzorgers    

Boekvoorstelling ‘Zorgenmeisje’ van Frauke 

Cosaert    

Wanneer je een zorgenkind in je gezin hebt, ziet 

jouw gezinsleven er wat anders uit. Je zekerheden 

veranderen in grote vragen waarvoor je kramp-

achtig op zoek bent naar antwoorden. Je zoekt 

naar een nieuw evenwicht in je gezin. Elke zorg-

problematiek en elk gezin is anders, maar toch lig-

gen ouders vaak wakker van dezelfde zaken. 

 

Daarom startte Frauke Cosaert met haar blog 

‘Wervelkind’ en schreef ze het boek 

‘Zorgenmeisje’. 

Op dit inspiratiemoment vertelt Frauke over de 

zorg voor Marie, en stelt ze haar boek 

‘Zorgenmeisje’ voor. 

Noor Seghers licht toe hoe het gesteld is met de 

kwaliteit van leven in gezinnen met een kind met 

een handicap. 

 

Wie de Webinar volgt krijgt de kans om het boek 

'Zorgenmeisje' aan een voordelige prijs aan te ko-

pen. 

 

 

Je sprekers: 

- Frauke Cosaert, auteur van de blog ‘Wervelkind’ 

en van het boek ‘Zorgenmeisje’ 

- Noor Seghers, coördinator Magenta-project, 

verbonden aan de onderzoeksgroep Gezins- en 

Orthopedagogiek, heeft jarenlange ervaring als 

managementtrainer en is zelf moeder van een zor-

genkind. 

 

Wanneer:  

woensdag 5 mei 2021, om 19u30 

 

Praktisch: 

Een webinar is een infomoment dat je kan volgen 

vanaf je eigen laptop, tablet of PC, van bij je thuis. 

De spreker zit voor een camera en wij zenden hun 

presentatie live uit. Als kijker ben je voor niemand 

zichtbaar of hoorbaar.  

Je moet niets installeren op je laptop of PC om 

het infomoment te kunnen volgen . Klikken op de 

link is voldoende om rechtstreeks mee te volgen. 

Dit is een privé link voor jou, gekoppeld aan je 

betaling. We bieden steeds een chatfunctie aan, 

waardoor je toch je vragen kan stellen aan de 

spreker(s) of andere kijkers. 

Heb je nog vragen over hoe een webinar in zijn 

werk gaat?  

Lees dan op onze website even de meest gestelde 

vragen of neem contact met ons op. 

 

 Inschrijven: 

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

voor-je-kind-zorg-voor-het-leven?cst=channel 

Webinars - Gezin en Handicap 

https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=b8bb8ede83&e=4d85def6d3
https://www.gezinenhandicap.be/faq-webinars/
https://www.gezinenhandicap.be/faq-webinars/
https://gezinenhandicap.us11.list-manage.com/track/click?u=3908960dc5cc4d9262c44843c&id=cf30e769e8&e=4d85def6d3
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/zorg-voor-je-kind-zorg-voor-het-leven?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/zorg-voor-je-kind-zorg-voor-het-leven?cst=channel
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Zorgbudget(BOB)  

10 mei - 19u30  

Hoe haal je zoveel als mogelijk uit jouw zorgbudget of Ba-

sisOndersteuningsBudget (BOB)? 

Wat is een zorgbudget? Wie komt er nog in aanmerking 

voor een zorgbudget? Wat kan je er mee doen? Hoe scha-

kel je met dit maandelijks zorgbedrag poetshulp, oppas, 

assistenten of vrijwilligers in? Of hoe kan je het aanwenden 

voor ondersteuning via de Rechtstreeks Toegankelijke 

VAPH-diensten? 

Tijdens deze webinar geven Lief Vanbael (Gezin en Handi-

cap ) en een medewerker van Agilitas vzw je concrete tips 

hoe je zo veel mogelijk uit je je Zorgbudget kan halen en 

hoe je hiermee aan de slag kan.  

 

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

zorgbudget-bob?cst=channel 

 

Bewindvoering 

11 mei - 13u30  

Soms hebben personen met een verstandelijke handicap 

bescherming nodig bij het beheer van geld of goederen, of 

bij beslissingen in het persoonlijke leven. Een bewindvoe-

ring regelt een bescherming op maat voor je meerderjarige 

kind. Wie komt in aanmerking voor een bewindvoering en 

hoe vraag je het aan? Hoe neemt de vrederechter een be-

slissing op maat? Wat als je kind al het statuut van verlengd 

minderjarige of voorlopige bewindvoering heeft? Wie kan 

bewindvoerder worden en hoe gebeurt de opvolging?  

Tijdens de webinar legt Walter Niewold, emeritus vrede-

rechter, uit wat deze bewindvoeringsmaatregelen juist in-

houden, voor wie ze bedoeld zijn en hoe je ze kan aanvra-

gen. Er zal extra aandacht besteed worden aan de prakti-

sche kant van de zaak : welk verslag moet je bewindvoerder 

bezorgen aan de vrederechter, wat wordt er van een be-

windvoerder verwacht,... (Voor deze webinar is er een 

replay voorzien: je kan de webinar (her)bekijken op 

een zelfgekozen tijdstip)  

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

bewindvoering-1?cst=channel 

Hoe geef je de handicap van je kind 

een plaats?  

25 mei - 19u30  

'Leren leven met een levend verlies’ - Manu Keirse  

Als ouder van een kind met een beperking loop je vaak op 

de tippen van je tenen. Als je een kind met een beperking 

hebt, verloopt je toekomstbeeld anders dan verwacht. Dit 

doet verdriet, pijn en geeft een gevoel van onmacht en on-

zekerheid. De rest van je leven blijft je kind deze beperking 

houden. Hoe kun je een beperking loslaten als je er elke 

dag mee te maken hebt? Of is het als ouder zoeken naar 

een manier om te (leren) leven met een ‘levend verlies’… 

Tijdens deze webinar kom je te weten wat de term ‘levend 

verlies’ juist inhoudt. Prof. dr. em. Manu Keirse, klinisch 

psycholoog en doctor in de geneeskunde, biedt via zijn ver-

halen 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 bijbehorende emoties een plaats te geven.  

 

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

geef-je-de-handicap-van-je-kind-een-plaats?

cst=channel 

 

SMOG (Spreken Met Ondersteuning 

van Gebaren) – digitale vorming  

SMOG-gebruikers ondersteunen de gesproken taal met ge-

baren. Zo kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met 

een verstandelijke handicap, autisme of een communicatie-

beperking zich beter uiten en kunnen ze hun omgeving 

makkelijker begrijpen. Deze vorm van ondersteunde com-

municatie leer je eenvoudig aan en gebruik je gemakkelijk 

thuis en in de vrije tijd. 

Om ouders, familieleden en andere personen uit de omge-

ving van SMOG-gebruikers in staat te stellen met hen te 

communiceren organiseren we een digitale SMOG-initiatie. 

Tijdens de eerste sessie ontdek je wat SMOG is en hoe het 

werkt. En leert een paar gebaren aan die je vaak thuis in de 

vrije tijd gebruikt: hygiëne, voeding, hobby, … . Tijdens de 

tweede sessie oefen je de gebaren verder in, en leert echt 

spreken met ondersteuning van gebaren.  

 

https://www.gezinenhandicap.be/event/smog-

spreken-met-ondersteuning-van-gebaren-digitale-

vorming-6/ 

 

 

 

https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/zorgbudget-bob?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/zorgbudget-bob?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/bewindvoering-1?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/bewindvoering-1?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/hoe-geef-je-de-handicap-van-je-kind-een-plaats?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/hoe-geef-je-de-handicap-van-je-kind-een-plaats?cst=channel
https://gezin-en-handicap.webinargeek.com/hoe-geef-je-de-handicap-van-je-kind-een-plaats?cst=channel
https://www.gezinenhandicap.be/event/smog-spreken-met-ondersteuning-van-gebaren-digitale-vorming-6/
https://www.gezinenhandicap.be/event/smog-spreken-met-ondersteuning-van-gebaren-digitale-vorming-6/
https://www.gezinenhandicap.be/event/smog-spreken-met-ondersteuning-van-gebaren-digitale-vorming-6/
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Ben jij een ouder in een inclusief traject? 

Zegt andere ouders ontmoeten je wel iets? 

Doe je graag nieuwe ideeën op? 

Wil je de mooie momenten en tips uit je inclusieve 

trajecten delen? 

Voel je dat ouders die hetzelfde parcours afleg-

gen, elkaar kunnen versterken? 

Ouders voor Inclusie organiseert enkele regio-

gebonden, kleinschalige, digitale ontmoetingsmo-

menten! Zoom mee vanuit je woonkamer en ont-

dek zo de kracht van verbinding. 

 

Praktisch 

Data eerste bijeenkomst: 

Regio Antwerpen/ Kempen: 18 mei 2021  

Regio Limburg/ Leuven: 20 mei 2021  

Regio West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Re-

gio Halle-Ternat-Vilvoorde: 26 mei 2021 

 

 

Digitale ontmoetingsavonden - Ouders voor inclusie 

We starten telkens om 20u en ronden af rond 

21.30u. 

Laat niets je tegen houden om aan te sluiten, zoek 

ons als je vragen hebt omtrent digitaal aansluiten. 

 

Schrijf je in! 

Inschrijven is gratis, maar wel verplicht. 
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSc98kAj8NFxeQ4Bn14fOJm1IG4totJoyx
Z-qePfym5hpW3bZQ/viewform 

Je ontvangt een link om digitaal deel te nemen 

een paar dagen voor de ontmoetingsavond. 

  

Vragen of graag meer info? Contacteer: 

katleen@oudersvoorinclusie.be  

of kathleen@oudersvoorinclusie.be  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98kAj8NFxeQ4Bn14fOJm1IG4totJoyxZ-qePfym5hpW3bZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98kAj8NFxeQ4Bn14fOJm1IG4totJoyxZ-qePfym5hpW3bZQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc98kAj8NFxeQ4Bn14fOJm1IG4totJoyxZ-qePfym5hpW3bZQ/viewform
mailto:%C2%A0katleen@oudersvoorinclusie.be
mailto:%C2%A0katleen@oudersvoorinclusie.be
mailto:kathleen@oudersvoorinclusie.be
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Met het verkrijgen van een persoonsvolgend 

budget (PVB) of persoonlijke-assistentiebudget 

(PAB) komen er heel wat vragen en mogelijkhe-

den naar boven, in de eerste plaats voor de per-

soon met een handicap. Daarnaast krijgt u wel-

licht ook vragen van ouders, partner, broers of 

zussen die overwegen om zelf persoonlijke assis-

tent of individuele begeleider te worden of die 

job al opgenomen hebben. 

Toolbox To be or not to be: persoonlijke assistent van een familielid?  

Wegwijs in het persoonsvolgend budget  

Wat is een persoonsvolgend budget, wie komt er-

voor in aanmerking, hoe kunt u het aanvragen …? 

Een antwoord op die en nog meer vragen vindt u 

niet alleen op de VAPH-website, maar ook in de 

brochure ‘Wegwijs in het persoonsvolgend budget 

voor meerderjarigen’. 

De brochure werd recent herwerkt en is nu op-

nieuw beschikbaar. 

U kunt de brochure online raadplegen: 

https://www.vaph.be/documenten/wegwijs-het-
persoonsvolgend-budget 

en gratis bestellen: 

https://www.vaph.be/formulieren/brochures-
bestellen 

Het is een bijzondere loopbaankeuze. Op basis 

van de vragen en ervaringen van familieleden 

werd een toolbox ontwikkeld die hen onder-

steunt om op een doordachte manier te beslis-

sen. 

 

https://www.vaph.be/nieuws/toolbox-be-or-not-
be-persoonlijke-assistent-van-een-familielid 

 

 

https://vaph.us2.list-manage.com/track/click?u=4e89c36faf904d46fce7f0a29&id=3f92c7ac2d&e=bec19d5736
https://vaph.us2.list-manage.com/track/click?u=4e89c36faf904d46fce7f0a29&id=94acd51a73&e=bec19d5736
https://www.vaph.be/documenten/wegwijs-het-persoonsvolgend-budget
https://www.vaph.be/documenten/wegwijs-het-persoonsvolgend-budget
https://vaph.us2.list-manage.com/track/click?u=4e89c36faf904d46fce7f0a29&id=5a741f29da&e=bec19d5736
https://www.vaph.be/formulieren/brochures-bestellen
https://www.vaph.be/formulieren/brochures-bestellen
https://www.vaph.be/nieuws/toolbox-be-or-not-be-persoonlijke-assistent-van-een-familielid
https://www.vaph.be/nieuws/toolbox-be-or-not-be-persoonlijke-assistent-van-een-familielid
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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 


