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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 

 

Traditiegetrouw brengen we  in de eerste maand van het jaar onze wensen over.  

Naar jaarlijkse gewoonte doen we dit voor jullie met onze eerste nieuwsbrief die in februari 

toekomt.  

Namens onze medewerkers en mezelf wens ik jullie: lenteblauw, zomergroen, herfstrood en 

een winter met een gouden randje.  

Maar vooral hoop ik dat elk seizoen voor jullie gevuld raakt met fijne ervaringen, goede gevoe-

lens, meer contact en steun aan mekaar.  

Het is nog even spannend en best moeilijk door het gekende virus,  maar samen met jullie kij-

ken we uit naar het volgende seizoen: lenteblauw.  

Vanuit de dienst kijken we ook uit naar uitbreidingscapaciteit die onze overheid reeds heeft be-

loofd in 2021. Zo kunnen we nog meer gezinnen begeleiden, die nu staan te wachten.  

Ik wil jullie van harte een dankjewel zeggen:  

voor jullie inspanningen tijdens de begeleiding om de veiligheidsregels te volgen, 

voor de extra steun bij onze wafelverkoop, 
 

Warme wensen. 

Veel leesplezier.  

 
 

Een bijdrage van jullie aan deze nieuwsbrief is altijd welkom. 

Wil je een fijn verhaal delen met andere lezers, ben je creatief dan tonen we dit graag met een 

foto, heb je een weetje ….  We kijken uit naar jouw inbreng.  

Mail: dab.redactie@wegwijs.be 

 

Diane Luyts  

mailto:dab.redactie@wegwijs.be
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WIST JE DAT... 

 je op de site van ‘Too good to go’ (www.toogoodtogo.be) een recepten-

boek vindt over hoe je aan de slag kan gaan met voedselresten?  Je kan 

het gratis downloaden:  

 https://toogoodtogo.be/nl-be/download/remix-receptenboek 

 het personen alarmsysteem van CM en Wit-gele kruis samen gaan en nu ‘gerust’ wordt? 

 

 

 

Meer info:   

https://www.witgelekruis.be/personenalarm-en-zorgcentrale 

https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/materiaal/personenalarm 

 er een kaartje bestaat als internationaal communicatiemiddel voor onzichtbare handicaps 

in vliegtuigen? Ga je op reis en heb je last van een onzichtbare handicap, kijk dan zeker 

eens op de website van Hidden Disabilities (https://hiddendisabilitiesstore.com/ ). Dit 

kaartje is een internationaal communicatiemiddel voor onzichtbare handicaps in vliegtui-

gen. Je kan hen ook terugvinden op facebook voor praktische tips. 

AANPASSING EIGEN BIJDRAGE 

Vanaf 1 mei 2022 passen wij de nieuwe kostprijs, € 5,64, voor een huisbezoek onder Recht-

streeks Toegankelijke Hulp toe.  

https://toogoodtogo.be/nl-be/download/remix-receptenboek
https://www.witgelekruis.be/personenalarm-en-zorgcentrale
https://www.cm.be/diensten-en-voordelen/thuiszorg/materiaal/personenalarm
https://hiddendisabilitiesstore.com/
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ZORGTOESLAG GAAT DIGITAAL 
(uit De Ouders, december 2021)  

Tot nog toe verliep de communicatie en de aanvraag voor de zorgtoeslag per brief. Daar komt nu ver-

andering in. De zorgtoeslag gaat digitaal in 2022. 

Voor wie niet zo 'digital minded' is, geen nood: het principe dat ze gaan hanteren is er een van 'digital 

first' en niet 'digital only'. Eerst digitaal dus, maar als je kiest voor de papieren communicatie, dan kan 

dat zonder probleem. Er zal dan enkel wat vertraging op zitten. 

DIGITAAL COMMUNICATIEKANAAL 

Voor de communicatie over de zorgtoeslag kiest de overheid voor My Ebox.  In deze beveiligde digitale 

omgeving vind je allerlei documenten van overheidsinstellingen en organisaties belast met openbare 

dienstverlening die voor jou persoonlijk bestemd zijn. Zo kan je er je aanslagbiljet van de personenbe-

lasting terugvinden, maar ook informatie over je pensioen of je uitkering. Het VAPH is sinds kort over-

gestapt op dit kanaal om te communiceren. En vanaf 2022 zul je er dus ook de info over de zorgtoeslag 

kunnen vinden. 

Let wel: de begunstigde voor de zorgtoeslag ben jij als ouder van een kind met een handicap. De infor-

matie zal dus in jouw Ebox belanden en niet in die van je kind. 

ACTIVEER MY EBOX 

We raden aan om alvast je Ebox te activeren, mocht je dat nog niet gedaan hebben. Zo ben je zeker 

dat je geen enkele communicatie mist. Dat kan eenvoudig door naar de website van My Ebox te gaan 

en in te loggen met je e-ID en een kaartlezer of Itsme. Heb je die niet, dan kan je kiezen voor de login-

procedure met een beveiligingscode via e-mail, telefoon of token. 

MIS GEEN ENKELE MELDING 

Om zeker te zijn dat je geen enkel bericht mist, kan je de meldingen van My e-Box activeren. Dit hoeft 
maar eenmalig en kan heel gemakkelijk via je profiel. 

 Log in My e-Box. 
 Ga naar je profiel. Dat vind je door bovenaan rechts op je naam te klikken. 
 In je profielinstellingen klik je in het menu links op 'Mijn profiel'. Nu kan je je roepnaam en taalin-
stelling aanpassen. 
 Bij 'meldingen' kies je de optie 'Ja, ik wens verwittigd te worden via e-mail over nieuwe berichten in 
mijn eBox' 
Vul vervolgens je e-mail adres aan en klik op bevestigen. 
Vanaf nu ontvang je een e-mail telkens er een nieuw document aan je eBox toegevoegd wordt. Zo zie 
je meteen de meest recente informatie. 

Heb je problemen om je Ebox te activeren? Of heb je vragen over my Ebox? Dan kan je terecht op het 
gratis nummer 1700 van de overheid. 

https://myebox.be/nl
https://myebox.be/nl
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Ons HANA-team zet op vrijdag 18 maart 2022 van 16u tot 20u              

de deuren open.  

Wij hopen jullie dan te ontmoeten! 

 

Meer informatie over het programma volgt in de maand februari.  

BREINCAFÉ 2022 

WACHTEN OP MIJN WOORDEN 

SOMS RAAK IK ER NIET ZO GOED UIT 

UIT WAT? 

UIT MIJN WOORDEN. 

 

WAT IK VAAK ZO VLOT KAN ZEGGEN 

EN FOUTLOOS KAN ZINGEN 

LUKT SOMS OOK MINDER VLOT. 

 

WAT IK JE HEEL GRAAG 

HEEL SNEL 

WIL ZEGGEN 

LUKT VAAK NIET ZO SNEL 

 

EN DAT NIET ZO SNEL 

DAT IS OOK OK 

 

WANT WEET JE  

WACHTEN OP MIJN WOORDEN 

IS MEER DAN DE MOEITE WAARD. 

AMBER VAN WARBROEK.  
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TERUGBETALING COVID-19 ZELFTEST 

ORGANISATIES VOOR OUDERS EN PERSO-

NEN MET EEN BEPERKING 

Ben je een persoon met verhoogde tegemoetkoming, dan heb je recht op een terugbetaling 

van een zelftest. Enkel goedgekeurde snelle antigeen zelftesten die je in de apotheek koopt, 

komen in aanmerking. Als persoon met verhoogde tegemoetkoming betaal je 1 euro per test 

en heb je recht op twee zelftesten per week. Je kan maximaal vier testen per persoon aanko-

pen in een periode van twee weken. De tussenkomst wordt rechtstreeks verrekend met je zie-

kenfonds. 

We geven jullie informatie mee over een aantal organisaties die zich inzetten voor ouders, perso-

nen met een beperking. Deze lijst is niet volledig. Weet dat er ook de  site                                        

https://www.zelfhulp.be/ bestaat.  

Zelfhulpgroepen en lotgenotencontact staan centraal bij Trefpunt Zelfhulp. 

Op zoek naar ondersteuning rond zelfhulp, lotgenotencontact of ervaringsdeskundigheid? Ze 

bieden je gratis en vrijblijvend advies, vorming en begeleiding. 

Voor het aanbod van Magenta verwijzen we je graag naar de website: http://

www.magentaproject.be/ 

Onder het item contact vind je info over de medewerkers die je ook graag te woord staan 

met informatie. 

Hersenletsel Liga https://hersenletselliga.be/ 

De Hersenletsel Liga vzw is een vrijwilligersorganisatie die alle personen en organisaties verbindt 
die zich inzetten voor een betere levenskwaliteit van personen met een niet-aangeboren hersen-
letsel (NAH) en hun omgeving. 

https://www.zelfhulp.be/
http://www.magentaproject.be/
http://www.magentaproject.be/
https://hersenletselliga.be/
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Gezin en Handicap is er voor jou en je gezin 

Willen kinderen, jongeren of volwassenen met een handicap kunnen groeien, zich ontwikkelen 
en in de samenleving wortelen? Dan hebben ze een voedende en veerkrachtige bodem nodig: 
hun gezin, familie en directe omgeving. 

Daarom gaat Gezin en Handicap voluit voor gezinnen die met een handicap te maken krijgen. 
Als hun aanspreekpunt, voorlichter en voorvechter. 

Met heldere informatie, vormingen en publicaties reiken we ouders, brussen en families krach-
tige handvaten aan. We luisteren naar hen, adviseren, of verwijzen hen door naar wie hen ver-
der kan helpen. En we geven hen een stem bij beleidsmakers, onderzoekscommissies en ad-
viesorganen. 
 

Heb je interesse voor het aanbod:  

https://www.gezinenhandicap.be/infoavonden/ 

Wie is STAN?   

Trefpunt STAN is een vereniging voor personen of gezinnen die leven met een verSTANdelijke 
handicap. 

We bieden duidelijke informatie en gaan mee op zoek naar de geschikte ondersteuning voor 
zowel de persoon met een verstandelijke beperking, als het gezin. Daarnaast organiseren we 
over heel Vlaanderen (virtuele) interessante infosessies, boeiende lezingen en leuke activitei-
ten. 

Info: https://www.trefpuntstan.be/ 

Downsyndroom Vlaanderen is een vrijwilligersvereniging van ouders. Onze zonen en dochters 
hebben downsyndroom. Als geen ander weten wij wat de mooie en minder mooie kanten zijn 
van dit bijzondere ouderschap. En wat u als ouder of mens met downsyndroom op uw pad te-
genkomt. Daarom engageren we ons voor Downsyndroom Vlaanderen, naast onze professionele 
en persoonlijke levens. 

We zetten ons – graag en gedreven –  in voor kinderen en volwassenen met downsyndroom, hun 
familie en iedereen die met hen begaan is. En geven u ondersteuning, advies en informatie rond 
alle aspecten van leven met downsyndroom. 

https://www.downsyndroom.eu/ 

http://www.gezinenhandicap.be/themas/
http://www.gezinenhandicap.be/infoavonden/
http://www.gezinenhandicap.be/onze-publicaties/
https://www.gezinenhandicap.be/infoavonden/
https://www.trefpuntstan.be/
https://www.downsyndroom.eu/
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We hebben het graag snel. Als we iets onlinekopen, willen we het al de volgende dag aan huis 

geleverd. Als we ergens naar toe moeten, willen we niet in de file staan. In de supermarkt kij-

ken we welke kassa het snelst vooruit gaat. En als we voor onze ontspanning op de koersfiets 

kruipen of onze loopschoenen aantrekken dan moet het sneller dan vorige keer. Altijd maar 

sneller.  

STEVEN 
DEGRIECK 

Superenthousiaste opleider 
bij Huis Helder 

www.huishelder.be  

Maar sneller is niet altijd beter. Zeker niet voor de dingen die waardevol zijn. En wat is er waardevoller 

dan communicatie tussen mensen? Ook daar willen we het echter vaak sneller. We willen dat die an-

der zijn zinnen vlugger afmaakt, zodat je zelf snel weer aan de beurt bent. We nemen niet de tijd om 

wat we willen zeggen goed en helder te verwoorden. Of we combineren communiceren met andere 

zaken. Dan gaat het vooruit. Dat levert vaak problemen op. Al helemaal bij mensen die het moeilijk 

hebben met communicatie. Omdat ze bijvoorbeeld autisme hebben. Of een verstandelijke beperking. 

Of iemand met Alzheimer. Of een andere communicatiestoornis. Dan mag, of moet, het allemaal wat 

trager. Zodat de boodschap niet alleen toekomt, maar ook begrepen wordt en er hopelijk ook wat van 

blijft hangen. Daar worden we immers allemaal beter van. Zowel de zender als de ontvanger.  

Helder communiceren 
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Hoe doe je dat, trager communiceren? Naast letterlijk trager 

spreken zijn er ook nog wat andere zaken waar we op kunnen 

letten. 

 

Hier enkele tips: 

Spreek trager. 

Wist je dat over de jaren heen ons spreektempo altijd maar snel-

ler wordt? 

Luister maar eens naar je eigen kinderen. Betrap je jezelf er niet 

op dat je hen regelmatig vraagt om wat trager te spreken? Of be-

kijk eens een film of serie van een jaar of 30 geleden. Hoe traag 

gaat dat niet. En het is niet alleen een indruk. Ray Hull, een Ame-

rikaanse professor die uitvoerig onderzoek gedaan heeft naar 

communicatieproblemen heeft vastgesteld dat over een periode 

van 10 jaar het spreektempo van leerkrachten toegenomen is 

van 145 woorden per minuut naar 170. Dat is bijna 20% sneller!  

Ons brein, en zeker het brein van iemand met een communicatiebeperking, kan eigenlijk maar goed 

informatie verwerken aan een tempo van 130 woorden per minuut. Wist je trouwens dat het brein van 

iemand van 73 jaar de luistervaardigheid heeft van een 3-jarige? Gewoon trager spreken kan dus een 

goed idee zijn. Zeker als je boodschap belangrijk is. 

TIP: Schrijf eens een zin van 130 woorden op een blad en time jezelf eens als je die hardop voorleest 

(vind je dat te lastig, neem dan gewoon deze paragraaf ☺). Zo krijg je een idee van hoe snel je spreekt. 

Als je op minder dan een minuut uitkomt, moet je misschien wat trager spreken. Een handige manier 

om dat te doen is alvast eens beginnen met een pauze tussen elke zin te laten. 

Kijk goed hoe de boodschap toekomt. 

Hoe goed je verstaanbaar bent, hangt niet enkel van je tempo af, maar ook van je intonatie en articu-

latie. Natuurlijk weet je niet altijd goed wat je toehoorder belangrijk vindt om jou goed te begrijpen. 

Kijk dus goed naar je gesprekspartner. Komt de boodschap toe? Weet je trouwens hoe je dat kan zien? 

Ken je de lichaamstaal van je gesprekspartner? Laat zeker oogcontact niet de enige factor zijn, want 

dat is soms moeilijk voor bepaalde mensen. 

Soms kun je ook niet weten of een boodschap goed werd begrepen. Het is vaak pas achteraf, wanneer 

iemand iets moet doen dat we zien of het wel allemaal goed toegekomen is. Maak er een gewoonte 

van om daar even bij stil te staan. Merk je regelmatig dat iemand iets ‘niet goed’ uitvoert, dan is 

de communicatie daarrond misschien te snel of te moeilijk.  

“Het grote voordeel van    

visuele communicatie is dat 

de boodschap aanwezig & 

zichtbaar blijft. 

Dat geeft de kans aan de 

ontvanger om die bood-

schap op zijn of haar eigen 

tempo te verwerken.”  
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Handel ook trager. 

Communicatie is natuurlijk meer dan wat je zegt. Ook in wat we doen, zit een deel van de bood-

schap. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin je iemand iets nieuws leert. Je legt niet enkel met 

woorden uit wat de bedoeling is, maar je toont het ook. Of neem iemand die geen taal begrijpt en 

die dus vooral naar je handelingen zal kijken. Die geven hem of haar meer voorspelbaarheid over 

wat er gaat komen of wat er verwacht wordt. 

Dus net zoals we ons spreken kunnen vertragen, kunnen we ook onshandelen vertragen. Zo heeft 

iemand meer tijd om betekenis toe te kennen.  

Gebruik visuele ondersteuning. 

Naast spreken en voordoen heb je natuurlijk nog heel wat andere mogelijkheden om te communice-

ren. Je kan ervoor zorgen dat je boodschap letterlijk zichtbaar wordt. Door ze neer te schrijven of 

door een prent, foto of picto te gebruiken. Ook een voorwerp is zichtbaar en kan iets communiceren 

(loop maar eens door een supermarkt als je honger hebt, mocht je daar aan twijfelen). Welke vorm 

je het best gebruikt, is afhankelijk van wat iemand goed begrijpt. Maar onthoud dat het best ook wel 

makkelijk 

mag zijn (wat niet hetzelfde is als kinderachtig). Het grote voordeel van visuele communicatie is dat 

de boodschap aanwezig, zichtbaar blijft. Dat geeft de kans aan de ontvanger om die boodschap op 

zijn of haar eigen tempo te verwerken. Je kan een geschreven zin drie keer lezen als je wil. Drie keer 

aan iemand vragen om te herhalen wat hij gezegd heeft, is al heel wat vervelender. Je kan een mi-

nuut kijken naar een foto om goed te begrijpen wat er precies gecommuniceerd wordt. Daarnaast 

ben je ook minder afhankelijk van je geheugen om de informatie vast te houden. Deze blijft immers 

gewoon aanwezig en je kan ze zelfs meenemen naar ergens anders als dat nodig is. Hoe dankbaar 

zijn we niet voor een simpel boodschappenlijstje. Of je dat nu digitaal doet of oldschool op een pa-

piertje .  

Geef tijd om te reageren. 

We houden niet van stiltes in een gesprek. Het lijkt wel of het gesprek stilvalt als de ander niet met-

een reageert. Maar vaak zijn die stiltes de tijd die nodig is om de informatie te verwerken. Geef de 

ander ook die tijd. Aandringen op een reactie of je boodschap meteen herhalen, voegt alleen maar 

informatie toe en is dus meestal niet het beste om te doen. Door iemand de tijd te geven die nodig 

is om te reageren, leg je de controle over het tempo van het gesprek bij de ander. Het hebben van 

controle is erg belangrijk in lastige, stresserende situaties. Dus hierdoor neem je wat van de stress 

van de toehoorder weg. De kans dat die jou begrijpt zal alleen maar toenemen.  
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Kies je moment. 

Sta stil bij het moment waarop je best communiceert. Als de boodschap moeilijk of belangrijk is, com-

municeer je het beste in een omgeving waar zo weinig mogelijk andere prikkels zijn. Communiceer dan 

niet als jij of je toehoorder iets anders aan het doen is. Zet de radio of televisie uit. Sta ook eens stil bij 

je eigen spanningsniveau. Als we zelf opgejaagd of gestresseerd zijn, hebben we de neiging om sneller 

te communiceren. Als je toehoorder gespannen is, zal die minder goed kunnen luisteren. Hou daar reke-

ning mee. Misschien weet je wel welk moment van de dag iemand best ontvankelijk is. En onthoud, ie-

mand die echt door het lint gaat, die begrijpt haast niets meer. Hoe groot ook onze neiging is om op dat 

moment te communiceren (en zelfs ‘op te voeden’), hou het heel simpel en beperk het tot dat wat 

noodzakelijk is om de situatie weer veilig te krijgen. De rest komt later.  

Meer informatie: 

https://huishelder.be/ 

Naast Huis Helder, kan je verder nog op zoek gaan naar vormingen en bijkomende info waarbij het the-

ma autisme centraal staat.  We lijsten hierbij enkele initiatieven op zonder daarbij volledig te willen zijn.  

Maar deze websites geven je alvast wat inspiratie:  

 
www.autismecentraal.com  :  ook hier vind je een ruim aanbod aan allerlei vormingen. De Autisme Cen-
traal Methodiek helpt je anders kijken naar het gedrag van mensen met autisme én naar je eigen bege-
leiding. 
 
www.ligaautismevlaanderen.be : Onder de vlag van de ‘Liga Autisme Vlaanderen’ wordt de specifieke 
deskundigheid inzake begeleiding van mensen met autisme in Vlaanderen verzekerd en verder uitge-
bouwd. 
 
www.autismeleeft.be: dit is een vrijwilligersorganisatie die creatieve, sportieve en sociale vrijetijds- en 
ontmoetingsactiviteiten aanbiedt voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met een autisme spec-
trum stoornis 
 
www.autisme.be: (sterkmakers in autisme) De sterkmakers in autisme sensibiliseren en informeren via 
activiteiten waarin je kennis maakt met autisme en wat dat autisme met zich meebrengt. 

www.autismevlaanderen.be: Vlaamse Vereniging Autisme (VVA) brengt mensen met autisme, hun ou-

ders, familie en sociaal netwerk samen via bondgenotenwerking en sensibilisering: 

www.lsa.be: De Limburgse Stichting Autisme is een thuisbegeleidingsdienst voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met autismespectrumstoornis (ASS) in Limburg. 

https://huishelder.be/
http://www.autismecentraal.com
http://www.ligaautismevlaanderen.be
http://www.autismeleeft.be
http://www.autisme.be
http://www.autismevlaanderen.be
https://www.lsa.be/
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DE SPEELHOEK 

Eén van de eerste spelletjes die kinderen leuk vinden, is het inladen en uitladen van materia-

len. Denk maar aan een kindje dat graag de blokkendoos omkiept of een kindje dat één voor 

één speelgoedjes uit een doos haalt. Dit inladen en uitladen vormt de basis voor de verdere 

ontwikkeling. Hieronder vind je enkele leuke ideeën om met het materiaal dat je waarschijnlijk 

in huis hebt (of iets dat erop lijkt) te oefenen op inladen en uitladen. Veel speelplezier ge-

wenst! 

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

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

Balletjes, flessendopjes, blokjes,…                  

één voor één in 1 gaatje van een eierdoos of 

Cakevorm leggen 

https://www.pinterest.com/dabvroegbegeleiding/
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Deksels of kaarten één voor één door een gleuf 

van een kartonnen doos steken. 

Je kan ook een rond gat maken en hierin balletjes, 

of blokjes laten insteken.  
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SOIRÉE PRAXISP - OVERPRIKKELING NA 

EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLET-

SEL (HELLA THIELEN) 

Na een niet-aangeboren hersenletsel rapporteren sommige mensen dat ze overgevoelig zijn 

geworden voor zintuiglijke prikkels zoals licht, geluid of geuren. Deze mensen voelen zich bij-

voorbeeld overweldigd in een supermarkt, hebben een afkeer van fel zonlicht of kunnen niet 

meer naar familiefeesten gaan. Uit deze voorbeelden is het duidelijk dat een zintuiglijke over-

gevoeligheid na een hersenletsel een enorme impact kan hebben op de ervaren kwaliteit van 

leven. Helaas staat het wetenschappelijk onderzoek naar zintuiglijke overgevoeligheid na een 

hersenletsel nog in de kinderschoenen. Zo is het onduidelijk welke factoren deze overgevoelig-

heid veroorzaken en in stand houden, en hoe we deze klachten kunnen behandelen. 

Tijdens deze presentatie krijgt u antwoord op deze vragen en vertel ik u de 5 grote lessen die 

wij hebben geleerd uit recent onderzoek naar overprikkeling na een niet-aangeboren hersen-

letsel. Wist u bijvoorbeeld dat zintuiglijke overgevoeligheid zowel na een mild als na een ern-

stig hersenletsel kan voorkomen? Ook wordt de Multi-Modal Evaluation of Sensory Sensitivity 

(MESSY) voorgesteld. Dit is een nieuw ontwikkelde vragenlijst die toelaat om zelf-

gerapporteerde overprikkeling na een hersenletsel in kaart te brengen. 

https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming/soiree-praxisp2122 

https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming/soiree-praxisp2122
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OVER SOIRÉE PRAXISP 

Soirée PraxisP is een reeks infoavonden georganiseerd door PraxisP voor het brede publiek, i.e. 

mensen met de problematiek, ouders of familie van cliënten, geïnteresseerden, enzovoort. In 

deze lezingen wordt actuele en wetenschappelijk onderbouwde informatie geboden over di-

verse psychologische en pedagogische vragen en problemen. De lezingen worden steeds gege-

ven door medewerkers van de Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (KU Leu-

ven) die expert zijn in het betreffende domein. 

 Locatie: De infoavonden gaan dit academiejaar afwisselend online en real-life door.  

 Programma: De lezing start om 19u15 (onthaal om 19u, bij online lezingen is inloggen mo-

gelijk vanaf 19u10). Nadien is er ruimte voor vragen. 

Kostprijs: De kostprijs bedraagt € 5 per lezing en gebeurt via online betaling. 

https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming 

PRAKTISCH 
 Doelgroep: het brede publiek 

 Datum:  23/02/2022 van 19u15 tot 
20u45 

 Locatie: online 

 Kostprijs:  € 5, via online betaling 

 
Inschrijven: 
 
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/
vorming/soiree-
praxisp2122#overprikkeling 

https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming/soiree-praxisp2122#overprikkeling
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming/soiree-praxisp2122#overprikkeling
https://ppw.kuleuven.be/PraxisP/vorming/soiree-praxisp2122#overprikkeling
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VAKANTIEKAMPEN 

Rode Kruis 

Als kind moet je kunnen genieten, spelen en ravotten. Maar voor kinderen met een 

beperking uit een maatschappelijk kwetsbare gezinssituatie is dat niet altijd het ge-

val. Omwille van de hogere zorgvraag en nood aan een aangepaste omgeving kun-

nen ze vaak niet terecht in het aanbod van de vakantiekampen. Omdat iedereen 

recht heeft op vakantie, organiseert Rode Kruis-Vlaanderen Aangepaste vakantie-

kampen.  

Kinderen aanmelden kan via www.rodekruis.be/ikwilopkampmetzorg vanaf 10 janu-

ari 2022 om 13u00. 

 

Hannibal vakanties 

Hannibal organiseert samen met 200 enthousiaste vrijwilligers elke zomer een 24-tal 

vakanties in binnen- en buitenland voor kinderen en jongeren met een beperking 

(6-30 jaar). Een Hannibalvakantie betekent plezier op maat van elke deelnemer. Voor 

meer info, bekijk de website: www.hannibalvakanties.be  

De digitale brochure kan je bekijken via  https://issuu.com/hannibalvzw/docs/

hannibalbrochure_2022. 

 

 

 

Lokadeez zorgt er voor dat kinderen en kinderen met een beperking de kans krijgen 

om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe dingen te ontdekken en te bewegen tij-

dens verschillende activiteiten. Genieten en plezier beleven staan centraal.  

https://lokadeez.be/vakantiekampen/ 

http://www.rodekruis.be/ikwilopkampmetzorg
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hannibalvakanties.be%2F&data=04%7C01%7Clynn.demesmaeker%40hannibalvakanties.be%7C6da114eadaf04064436a08d9b971f7c5%7Ca61062ddbb5440b4b61b9045396b6650%7C0%7C0%7C637744721411210689%7CUnknown%7C
https://issuu.com/hannibalvzw/docs/hannibalbrochure_2022
https://issuu.com/hannibalvzw/docs/hannibalbrochure_2022
https://lokadeez.be/vakantiekampen/
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VAKANTIEHUIZEN EN HOTELS 

Toegankelijke vakantiehuizen en hotels in Vlaanderen kan je vinden via Toerisme 

Vlaanderen: 

https://www.toerismevlaanderen.be/ 

Of via Toegankelijk Vlaanderen: 

https://toevla.vlaanderen.be 

Toerisme Vlaanderen kent logo’s toe die een garantie op toegankelijkheid zouden 

moeten bieden. In Wallonië bestaat er een gelijkaardige organisatie: Acces-i. 

Access-i informeert u over het NIVEAU van de toegankelijkheid van openbare plaat-

sen, toeristische en sportinfrastructuren, parken en tuinen, fietsroutes en evene-

menten. http://www.access-i.be/  

 

TALENT IN DE KIJKER 

Tekening van Jenny 

https://www.toerismevlaanderen.be/
https://toevla.vlaanderen.be/publiek/nl/register/start
http://www.access-i.be/
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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 


