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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 

DAB@wegwijs.stijn.be 

www.dienstambulantebegeleiding.be 
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VOORWOORD 

Beste lezer,  

Najaar 2020 hadden we een gedeelde wens nl. dat de corona pandemie beheersbaar 

zou worden. Onze blik naar 2021 was er één met HOOP op een coronavrij jaar. 

Toch bepaalde corona  in 2021 nog veel van ons doen en vooral ons  laten.  

Algemeen voerden beleidsmakers sinds begin oktober versoepelingen door.  

Deze versoepelingen worden nu deels  terug ingeperkt.  

Vanuit onze dienst blijven we VOORZICHTIG ! 

Onze begeleiders komen op huisbezoek. Maar ook een online overleg via             

beeldbellen kan nog altijd en zullen we ook behouden.  

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat jullie en onze begeleid(st)ers open praten om de 

bezoeken zo veilig mogelijk te laten doorgaan.  

We zitten nu midden in de herfst en de winter kondigt zich aan.  

Elk seizoen heeft zijn charme.  

Ik wens jullie een aangenaam najaarszonnetje,  om te kunnen genieten van buitenac-

tiviteiten, nog wat vitamientjes op te doen.  En vooral dat jij en ieder die je lief is      

gezond blijft.  

 

Veel leesplezier! 

Diane Luyts 
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HAM KRIJGT EEN INCLUSIEVE SPEELTUIN 

’t Vlietje wordt een inclusiespeeltuin: 

“Iedereen moet hier welkom zijn” 
In Ham werd eind augustus de nieuwe inclusiespeeltuin geopend aan speelterrein ‘t Vlietje. “We 
hebben de hele speeltuin vernieuwd en hebben er meteen ook een aantal vernieuwingen aange-
bracht. Zo kunnen kinderen terecht in prikkelarme zones en werden er klank- en voelwanden 
toegevoegd”. 

‘t Vlietje was sowieso toe aan een renovatie. Het gemeentebestuur van Ham besloot om de 
speeltuin meteen uit te breiden naar een plaats waar iedereen terecht kan. “Zo vind je er ook 
een rolwagenpad, wat het mogelijk maakt om met rolstoelen of andere ‘vierwielers’ door de 
speeltuin te gaan”, aldus de schepen. “Dit pad loopt zelfs letterlijk door sommige attracties.” 

Openingsuren: 

Doorlopend toegankelijk 

Contactinformatie: 

013/61 10 10 

sportdienst@ham.be 

www.ham.be/recreatiepark-t-vlietje 

Locatie: 

Sportlaan 9, 3945 Ham 

 

De laatste periode worden er persoonlijke budgetten 
( PAB voor minderjarigen, PVB voor meerderjarigen) 
toegekend.  Vanaf dat moment is het NIET meer moge-
lijk om begeleiding te krijgen onder RTH.  Krijg je een 
brief, neem contact op met je thuisbegeleid(st)er om 
de verder mogelijkheden te bespreken.  

Begin 2022 organiseert het VAPH infosessies rond “ 
Hoe mijn budget besteden? “  

Data volgen. Zie site www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief 
en abonneer je op de nieuwsbrief.  

Opgelet! 

http://www.vaph.be/actueel/nieuwsbrief
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VITA YOGA 

G-SPORT 

PIRANHA’s: Dit is een zwemgroep voor personen met een     

mentale of fysieke beperking. Iedere zaterdag van 14u tot 

15u kan je gratis zwemmen in het zwembad Kapermolen,        

Kon. Boudewijnlaan 22 te 3500 Hasselt.                                    

Dit onder begeleiding van monitoren en vrijwilligers.  

   Interesse? Mail naar piranhas.hasselt@gmail.com. Contac-

persoon is: dhr. Jean Gilmont, voorzitter (011/22.54.22 – 

0499/31.58.02)  

BOCCIA en CURLING KVG Meerhout: Maandelijks kunnen per-

sonen met een zwaardere beperking op woensdag recreatief 

komen sporten. Boccia is een werpsport die je met petanque 

kan vergelijken. Curling kan je met of zonder hulpmiddel op 

een mat in plaats van op het ijs spelen.  

Interesse? Mailen of telefoneren kan je naar pa-

trick.kampers1966@gmail.com – 0497/39.60.50  

Wist je dat bij VITA yoga iedereen welkom is om yoga te doen? Mevr. Elke Janssens en 

mevr. An Dendas zijn ergotherapeuten die de houdingen aanpassen zodat ook mensen 

met een lichamelijke beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel yoga kunnen 

doen. Meer info vind je op : www.vitahasselt.be.  

Ook kan je hen per mail of telefonisch bereiken voor meer info of met vragen:  

elke.vitahasselt@telenet.be -  0474/44.64.28  

an.vitahasselt@telenet.be – 0485/86.75.90 

Foto door Elina Fairytale via Pexels  

mailto:piranhas.hasselt@gmail.com
mailto:patrick.kampers1966@gmail.com
mailto:patrick.kampers1966@gmail.com
http://www.vitahasselt.be
mailto:elke.vitahasselt@telenet.be
mailto:an.vitahasselt@telenet.be
https://www.pexels.com/nl-nl/@elly-fairytale?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vrouw-mediteren-met-kaarsen-en-wierook-3822864/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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STEUNACTIE 
WAFEL- EN CHOCOLADEVERKOOP 

Door de coronacrisis hebben we meer dan een jaar onze evenementen en activiteiten moeten in-

perken. Maar het gaf ons ondertussen de tijd om te brainstormen over nieuwe projecten. Zo 

hebben we onder andere onze hulpverlening uitgebreid naar blended (online) hulpverlening en 

willen we vanaf dit jaar meer en nieuwe vormingen organiseren.  

Help jij ons om deze projecten te realiseren met onze steunactie? 

Dit najaar organiseren we een wafel- en chocoladeverkoop ten voordele van de twee 

thuisbegeleidingsdiensten Limburgse Stichting Autisme en Dienst Ambulante Begeleiding. 

De vanille- en chocoladewafels zijn al gekend, maar dit jaar breiden we ons aanbod uit met 

chocoladetruffels en -zeevruchten. 

Kies uit ons heerlijk aanbod: 

Vanille wafels 

700 gr - 5 EURO 

Chocolade wafels 

700 gr - 5 EURO 

Wafelmix 

700 gr - 6 EURO 

Truffels met 

chocoladevulling 

250 gr - 6 EURO 

Chocolade  

zeevruchten 

250 gr - 6 EURO 

Geef je bestelling door via onderstaande QR-code vóór 14 november 2021.  

Bestellingen kunnen worden afgehaald in Zonhoven of worden meegegeven via uw 

thuisbegeleid(st)er vanaf 1 december 2021.  

Omdat we alles veilig willen houden, aanvaarden we enkel betalingen via overschrijving. 

Je bestelling is pas definitief na ontvangst van de betaling. Je ontvangt een betalingsuitnodiging 

via mail. 

Alvast bedankt namens het team van Limburgse Stichting Autisme 

en Dienst Ambulante Begeleiding! 

http://www.dienstambulantebegeleiding.be/
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VLOT NAAR DE DOKTER 

Ik voel mij ziek. Hoe kan ik mij beter voorbereiden op mijn doktersbezoek? 
Hoe leg ik uit aan de dokter waarom ik mij ziek voel? 
Hoe kan ik beter begrijpen wat de dokter me vertelt? 
Hoe kan ik mezelf de juiste nazorg geven?  

Op bezoek gaan bij de huisarts is geen gemakkelijke opdracht, zeker voor personen met 
een verstandelijke beperking. Moeilijke woorden, veel informatie op korte tijd en weinig 
structuur en visuele ondersteuning... Allemaal zaken die voor verwarring kunnen zorgen, 
waardoor je belangrijke informatie kan missen.  

Visueel hulpmiddel: de babbelgids  

Vlotte communicatie is niet altijd evident, zowel voor personen met een handicap als voor 
huisartsen. Daarom heeft VFG voor het project ‘Naar de dokter’ een visueel hulpmiddel 
ontwikkeld: de babbelgids. Zo willen we de communicatie vóór, tijdens én na het dokters-
bezoek makkelijker maken. 

Hoe kan je de babbelgids aanvragen? 
 
VFG stelt de babbelgids zowel op papier als digitaal ter beschikking aan alle geïnteresseer-
de VFG-leden. Ontdek op  https://www.vfg.be/word-lid-bij-vfg de voordelen van het VFG-
lidmaatschap. 

 Een digitaal lid ontvangt een digitale, printklare versie van de babbelgids. Dat lidmaat-
schap is helemaal gratis. 

 Een betalend lid bezorgen we op vraag jaarlijks 5 babbelgidsen om in te vullen. Het be-
talend lidmaatschap kost 12 euro per jaar. 

Daarnaast zetten we ook in op het bereiken en bewust maken van huisartsen (in oplei-

ding), voorzieningen en gebruikersorganisaties. 

Er zijn ook andere kwetsbare groepen die gebruik kunnen maken van onze babbelgids, zo-

als ouderen, personen met autisme, taal- en spraakstoornissen en anderstaligen. 

https://www.vfg.be/word-lid-bij-vfg
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Vragen of interesse? 
 VFG Limburg                      

limburg@vfg.be   T 011 27 85 00  

Ontmoetingsdag Prader-Willi 

10:15 - 10:45 Onthaal + koffie 
11:00 - 12:00 dr. Constanze Lämmer 
12:00 - 13:30 Lunch 
13:30 - 14:30 dr. Constanze Lämmer 

simultaan vertaling zal voorzien worden  

Om in te schrijven mailt of belt u vóór 
15 november naar : 
jan@praderwillivlaanderen.be 
tel.: 0497 63 35 65 (GSM Jan) 
Daarbij vermeldt u : 
Naam deelnemer(s), Leeftijd persoon 
met het PWS, simultaan vertaling : Ja / 
Nee 

 

 LOCATIE : AP Hogeschool, Meistraat 5, 
2000 Antwerpen 
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OVERPRIKKELING EN EEN NIET-AANGEBOREN 

HERSENLETSEL 

Na een lange coronaperiode, herkent iedereen wellicht het fenomeen van ‘overprikkeling’.  
 
De lockdown-periode had als onverwacht voordeel dat de hoeveelheid prikkels, zowel intern als ex-
tern, mogelijks tot een minimum herleid werd.  
 
Doch het terug opstarten van het ‘gewone’ leven stuurt de veelheid aan prikkels opnieuw onze rich-
ting uit!  

Dit is wat mensen met een niet-aangeboren hersenletsel, en specifieker diegenen met informatiever-

werkingsmoeilijkheden, dagelijks ervaren.  Er stuwt een stroom aan zowel interne (zoals gedachten, 

ideeën, fysieke ongemakken, pijn,…) als externe prikkels (zoals geluiden, geuren, visuele indrukken,…) 

door onze hersenen. Na een niet-aangeboren hersenletsel werken de filters, die deze informatie 

stroomlijnen, niet altijd even goed meer. Dit met overprikkeling tot gevolg:  

Bron: autipassendonderwijsutrecht.nl  

Foto door Liza Summer via Pexels  

https://www.pexels.com/nl-nl/@liza-summer?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
https://www.pexels.com/nl-nl/foto/vrouw-in-grijze-trui-en-blauwe-denimjeans-zittend-op-bruine-houten-stoel-6382642/?utm_content=attributionCopyText&utm_medium=referral&utm_source=pexels
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WAT IS OVERPRIKKELING 

Overprikkeling is een vaak gehoorde klacht na een hersenletsel. In normale omstandigheden worden 

prikkels op verschillende manieren door onze hersenen verwerkt. Door een hersenletsel kan het gebeu-

ren dat je veel meer prikkels ervaart dan normaal. Of het kan ook moeilijker gaan met de verwerking 

van die prikkels. In het lastigste geval gaat het om beide.  

Overprikkeling leidt op zijn beurt tot vermoeidheid, tot het erger maken van de gevolgen van het her-

senletsel, tot hoofdpijn, stress, aandachtsproblemen, enz. 

Dat dit een onzichtbaar gevolg is van het hersenletsel maakt het extra moeilijk. Het is voor  

anderen vaak niet voor te stellen wat het is om last te hebben van overprikkeling. 

Een metafoor die in dit kader vaak wordt gebruikt is de snelweg-metafoor. Alle informatie die via prik-

kels in de hersenen komt, wordt vervoerd op snelwegen. Na een niet-aangeboren hersenletsel veran-

dert de toestroom van informatie niet. Het aantal snelwegen of het aantal rijstroken verandert wél. 

Hierdoor kan er ‘file’ ontstaan en wordt informatie mogelijks niet goed of trager verwerkt.  

In de onderstaande prent met de maatbeker wordt visueel gemaakt dat voor personen met een niet-

aangeboren hersenletsel de maat letterlijk sneller vol is.  
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AAN DE SLAG MET OVERPRIKKELING 

Het is bijna onmogelijk om overprikkeling volledig te voorkomen. Wat kan je wel doen?  

Een eerste, maar zeker geen gemakkelijke stap, is het herkennen van situaties die jou overprikkelen.  

Vervolgens kan je samen met je naaste omgeving of je thuisbegeleidster  op zoek gaan naar manieren 

om prikkels in deze situaties te verminderen.  
 

Hieronder vind je enkele voorbeelden: 

 Het dragen van oordoppen voor niet relevante auditieve prikkels (achtergrondgeluiden, muziek, straat-

lawaai,….). Er bestaan ook noise cancelling headsets met of zonder muziek. 

 De gordijnen sluiten of een zonnebril dragen bij fel licht. 

 Het internet op je gsm (tijdelijk) uitzetten om zo geen meldingen, berichtjes,… te ontvangen.  

 Je uitschrijven voor automatische e-mails met o.a. nieuwsberichten en reclameboodschappen. 

 Je werkplek (bv. het keukenaanrecht, bureau,..) opruimen en spullen die je niet gebruikt elders opber-

gen. Ook ‘rommel’ geeft prikkels. 

 Maak je omgeving bewust van jouw prikkelgevoeligheid. 

 Plan voldoende rust in voor én na een sociale activiteit. 

 Ontmoet je vrienden/familie op een rustige plaats en vraag om niet door elkaar te praten.  

 Indien je ergens naartoe gaat waar veel prikkels te verwachten zijn, kan je op voorhand samen met je 

omgeving nadenken over mogelijke oplossingen: zoals even naar buiten gaan als het te druk wordt of 

vroeger naar huis vertrekken.  

 Stel een weekschema op waarin prikkelrijke activiteiten gedoseerd worden. 

 …… 

 

GEVOLGEN VAN OVERPRIKKELING 
 

Het spreekt voor zich dat overprikkeling vervelende gevolgen heeft. We geven enkele voorbeelden: 
 

 Heel wat sociale activiteiten zoals een feestje, een terrasje doen, de bowling, een sportwed-

strijd, familiebezoek,…gebeuren in situaties waar heel wat prikkels als muziek, lichtspel, geroep, 

gesprekken die door elkaar lopen, aanwezig zijn. Bijgevolg zeggen personen die last hebben van 

overprikkeling deze activiteiten af, gaan sneller naar huis of zijn er heel stil. Dit maakt dat men-

sen zich heel eenzaam kunnen voelen. 
 

 Door de overprikkeling ben je sneller moe en/of afgeleid. Het stelt je misschien niet meer in 

staat om te werken, om een hele dag in de klas te zijn, gepast te reageren in je gezin, enz.  
 

 Door overprikkeling kom je soms in een vicieuze cirkel terecht: je bent overprikkeld, je wordt on-

rustig, je gaat actief bezig zijn, krijgt onvoldoende rust waardoor je nog meer overprikkeld ge-

raakt.  
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Er bestaan heel wat manieren om met prikkelgevoeligheid om te gaan. Je thuisbegeleidster zoekt samen met 
jou graag naar een aanpak op maat.  
Spreek haar aan!  

INTERESSANTE LINKS 

Er bestaan heel wat interessante links omtrent overprikkeling. We lijsten er enkele voor jullie op. Bij elke link 
vinden jullie een QR-code.  
 

Stappenplan ‘Werken met QR-codes’ 

Via QR code app 

1. Download de app ‘QR Code Scanner’ via App                        

          Store of Play Store. 

2. Scan de code. 

3. Als je dan op ‘openen’ klikt, kom je rechtstreeks       

          op de juiste site. 

 

Met iPhone 

1. De code kan je met de gewone camera van je   

          GSM inscannen. 

2. Als je dan op ‘openen’ klikt, kom je rechtstreeks      

          op de juiste site. 

 

Mocht er toch iets niet lukken, twijfel niet om hulp te vragen aan je thuisbegeleidster. 

Hersenletsel Teevee (SIG)  

In deze uitzending krijg je waardevolle informatie  
over :  
 Wat is overprikkeling? 
 Hoe ga je om met overprikkeling? 
 Voorbeelden uit de dagdagelijkse  

    praktijk toegelicht 
 Getuigenissen 
 www.youtube.com/watch?v=eD_W8e5wlr8  

Hoe overleef je de huidige prikkelrijke  
maatschappij?  
In een filmpje wordt prikkelgevoeligheid eenvoudig 
uitgelegd. 

www.youtube.com/watch?v=PGR8bUZbUNk 

http://www.youtube.com/watch?v=eD_W8e5wlr8
http://www.youtube.com/watch?v=PGR8bUZbUNk
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Patiëntenfolder overprikkeling bij  
Hersenletsel 
Deze folder bevat interessante tips voor de persoon 
met NAH, zijn naasten alsook naar inrichting van je  
leefruimte. 
 

www.isala.nl/patientenfolders/8268-overprikkeling-bij-hersenletsel/ 

Wetenschappelijk onderzoek 
Omtrent overprikkeling waarbij onderzocht werd hoe  
overprikkeling het leven van mensen 
met niet aangeboren hersenletsel beïnvloedt. 

www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling  

Stille logeerplekken 
In Nederland zijn er heel wat stille logeerplekken. We  
vonden er ook eentje bij ons: 

www.overprikkeling.com/stille-logeerplekken/belgie  

Indien je dit artikel graag apart en in groter lettertype wenst, kan je dit navragen bij je 
thuibegeleid(st)er.  

https://www.isala.nl/patientenfolders/8268-overprikkeling-bij-hersenletsel/
http://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling
http://www.overprikkeling.com/stille-logeerplekken/belgie
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En ten slotte, zet alvast volgende data op je 
kalender : 

 

       Vrijdag 18 maart 2021: 
Breincafé 

Georganiseerd door ons HANA team. 
 

https://www.isala.nl/patientenfolders/8268-overprikkeling-bij-hersenletsel/
http://www.overprikkeling.com/onderzoek-overprikkeling
http://www.overprikkeling.com/stille-logeerplekken/belgie


 

16 | DAB Nieuwsbrief   

STIMULATIE FATIGUE 
 

De afgelopen periode is een aaneenschakeling geweest van angst, stress, onzekerheden uitzichtloos-

heid, eenzaamheid  en beperkingen, Je zou voor minder moedeloos en moe worden. 

Het was voor ieder van ons een opdracht om in deze storm recht te blijven staan.  

We bleven in de vroegbegeleiding dapper verder werken online en later ook weer aan huis, met de no-

dige mondmaskers, afstand en verluchting.  

Maar we realiseerden ons misschien soms te weinig dat alle adviezen die we proberen te geven ook 

een extra last kunnen zijn voor jullie gezinnen en de onrust soms alleen nog vergroten.  

We maakten ons de bedenking  dat we  ouders toch van alles op hun bordje schuiven en dat bordje ligt 

vaak al zo vol.                                                                                                                                                             

De  aanleiding van deze bedenking was een tekstje  rond het overroepen zijn van spelmateriaal, de 

boodschap was :  je moet niet steeds met speelgoed spelen met je kind. Laat de blokjes, balletjes, ring-

torens even voor wat ze zijn.  

Maar wat zijn dan alternatieven  om rust en plezier te creëren zonder stress en druk en veel materiaal?  

Dus  omdat  we het adviseren toch niet echt kunnen laten (ja, het zit in ons thuisbegeleidersbloed)  

schreven we hier wat aandachtspunten  neer die dus  wel nog  stimulerend zijn maar minder vragen 

van ouders en hopelijk dan ook minder belastend  en ook wat stress verlichtend zijn voor jullie zelf. Als 

je dan weer eens baalt van alles wat MOET kan je  eindelijk eens even niks doen. Even de knop om-

draaien, jezelf een time out geven.    Dat is dan ook de basis van deze tekst: “ doe wat je wil en wanneer 

je het kan, neem de vrijheid in eigen handen om te spelen met je kind wanneer je wil.”        

   

Hoe ga je dan nu met je kindje om zonder gericht met hem te spelen:  

 Leg bij mooi weer je kindje eens buiten in de koets of op een dekentje op de grond en laat hem 

genieten van de geuren, kleuren en het zonnetje in je tuin. De vogels die overvliegen, de wind in 

zijn haartjes , de blaadjes die bewegen in de wind….Dit zijn allemaal nieuwe indrukken voor een 

kind.  

 Je kan dit ook binnen doen bij slecht weer, zet je kindje voor het raam, er bestaan bv. vogelbakjes 

die je tegen het raam kan plakken en waar de vogels dan kunnen komen eten. 
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 Als de zon schijnt en er valt schaduw op de muur kan je kindje ook hier van genieten  

 Als je in de keuken bezig bent kan je kindje meekijken wat je doet, hoe je eten maakt of was 

plooit, samen de was plooien is nog leuker. 

 Neem samen een bad met je lievelingsbadschuim. Spetter naar hartenlust of lig stilletjes 

bij elkaar, met voldoende handdoeken op de grond is de opruim vlug gebeurd. 
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 Zet eens je eigen lievelingsmuziek op terwijl je kindje op de speelmat ligt , het moet niet altijd 

kindermuziek zijn. Hier word je zelf goed gezind van. (wel niet te luid zetten als je een hard-

rock fan bent!) Je kan gewoon luisteren maar dansen mag thuis zeker wel! 

 Je kan ook samen op het bed gaan liggen en rusten, snoezelen, knuffelen, aaien, zachtjes zingen. 

Dit geeft kinderen de kans om zichzelf , hun handjes, voetjes,… te ontdekken maar ook om dicht 

bij je te zijn en jou aan te raken, aaien en gewoon naar elkaar te kijken. Praten is optioneel en 

moet niet. 

 En als je dan toch nog energie over hebt  kan je samen een wandeling maken, een blokje om 

door de regen, de wind  of in de zon. Praten hoeft niet alleen maar kijken wat er gebeurt rond-

om jullie. Even niet denken aan de huishoudtaakjes die nu blijven liggen of de maaltijd die niet 

klaar is, een boterham met stroop of kaas is ook heel lekker voor een keertje. 

Neem met een gerust hart even een time out van het spelen en kijk wat je kindje al allemaal zelf 

kan, samen spelen kan dan altijd weer als jullie zelf weer wat meer ademruimte hebben gekregen.  

Het allerbelangrijkste is dat een advies van onze kant altijd een advies is waar jullie uiteindelijk 

mee kunnen doen wat jullie zelf willen, niets moet, alles mag. 

 

Want pas als je goed voor jezelf zorgt,  kan je ook voor anderen zorgen. 

 

Ilse Eersels thuisbegeleidster vroegbegeleiding 
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HACKATHON JIJ MEE? 

Een hackathon is een evenement waarin teams van deelnemers binnen een korte tijd oplossingen proberen te 
zoeken voor aangereikte vraagstukken.    

 

Twee jaar geleden organiseerde Sint Oda in samenwerking met hogeschool PXL, hun eerste hackathon.  

Doel:  op één dag computerspelletjes creëren die meer op maat waren voor kinderen, jongeren met een ver-
standelijke handicap. 

Dit jaar nemen wij deze uitdaging  opnieuw ter harte. En breiden we uit.  Hogeschool PXL, LUCA school of arts 
en UCLL schakelen hun studenten in. 

 

Dag 1:  dinsdag 16 november is eerder voor beleidsmakers, verantwoordelijken die de thema’s ‘sociaal onder-
nemerschap’ en ‘zorgtoerisme’ aanbelangen. Mensen met een specifieke visie  of leuke ideeën zijn welkom. 
Plaats:  in Center Parcs Vossemeren in Lommel. 

 

Woensdag 17 november gaan we aan de slag met de uitdaging rond computerspellen. Kleine multidisciplinaire 
groepjes werken die dag per team aan één spel. Maar ook jouw hulp is meer dan welkom! Als ouder of familielid 
weet je als geen ander wat de aandachtspunten zijn. Plaats: in Center Parcs Vossemeren in Lommel. 

 

Donderdag 18 november gaat door  in de sporthal van Sint Oda. Dan worden spelletjes geprogrammeerd. Je 
bent welkom om te ondersteunen met  jouw kennis en ervaring .   

 

Vrijdag 19 november  is de dag van de afwerking in de gebouwen van Hogeschool PXL te Hasselt.  

 

Interesse om deel te nemen ? Neem contact op met Kim Scheepers via kim.scheepers@oda.stijn.be of via 011 
805 890. 

 

Meer informatie vind je terug op volgende websites: 

Dinsdag 16 november: https://www.hack4health.be/limburg (sociaal ondernemerschap) 

Woensdag 17 november:  https://www.hack4health.be/limburg (computerspellen) 

Donderdag 18 november: https://games4all-hackathon.eu/ (computerspellen), ook te raadplegen via onder-
staande QR-code: 

mailto:kim.scheepers@oda.stijn.be
https://www.hack4health.be/limburg
https://www.hack4health.be/limburg
https://games4all-hackathon.eu/
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Bevraging diepe druk 

Gebruik jij verzwaringsmateriaal of andere materialen die (diepe) druk uitoefenen (voor jezelf of als mantelzor-
ger of professionele hulpverlener), of heb je dit ooit gebruikt? Dan zijn jouw ervaringen goud waard! 

Verzwarings- of diepe druk materiaal? 

Diepe druk materialen zijn materialen die druk uitoefenen op of rond het lichaam doordat ze o.a. nauw aan-
sluiten/spannen rond het lichaam of zwaar aanvoelen. Dit laatste wordt ook wel verzwaringsmateriaal ge-
noemd. Dit zijn materialen die verzwaard zijn, bijvoorbeeld door extra vulling toe te voegen (de naam zegt het 
zelf). Diepe druk materialen worden ingezet in talrijke thuissituaties en in zorgvoorzieningen voor verschillende 
doeleinden. Bijvoorbeeld als routine, bij lichamelijke onrust, angst, spierspasmen en zoveel meer. Voorbeelden 
zijn een drukvest, verzwaringsvest, verzwaard oogmasker, verzwaard kussen, verzwaarde kraag, slaaptunnel,... 

Nood aan kennis 

Ondanks de brede inzet van deze materialen is er nauwelijks kennis beschikbaar over hun werkzaamheid en cor-
rect gebruik (welke effecten hebben ze? hoe vaak te gebruiken, wanneer wel/niet, bij wie,…?). Daarom zette 
Stijn vzw (waaronder Sint Oda) samen met Thomas More Antwerpen, de Liga Autisme Vlaanderen, de KU Leu-
ven en Multiplus een onderzoek op. Naast een literatuuronderzoek willen we met twee bevragingen de kennis 
en ervaringen uit de sector bundelen om ze vervolgens opnieuw te delen met de sector. 

Doelgroep? 

We richten ons op de brede groep van  

 personen met een beperking (verstandelijke en/of fysieke beperking, NAH, …) 
 personen met een autismespectrumstoornis 

 personen met gedrags –of emotionele problemen 
 ouderen 
 
Bijdragen aan de kennis? 

Wil jij jouw ervaringen met diepe druk materialen delen? Super! 

Deelnemen kan via https://tpsurvey.ugent.be/limesurvey315/index.php/868482?lang=nl 

of scan onderstaande QR code.  

https://tpsurvey.ugent.be/limesurvey315/index.php/868482?lang=nl
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www.magentaproject.be 

Aanmeldformulier 

www.magentaproject.be 

http://www.magentaproject.be
https://ppw.kuleuven.be/ogop/magentaproject/formouders
http://www.magentaproject.be


 

22 | DAB Nieuwsbrief   
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Dienst Ambulante Begeleiding 

Donkweg 49 

3520 Zonhoven 

011 55 99 60 

DAB@wegwijs.stijn.be 

www.dienstambulantebegeleiding.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 


