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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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IN DE KIJKER 

Een terugblik naar het breincafé 

Op 14 oktober 2022 ging de najaarseditie van ons breincafé door. Er was een fijne opkomst van cliënten 

en mantelzorgers. Het doel om mensen bij elkaar te brengen werd als heel positief ervaren. 

Bedankt aan alle aanwezigen! Een bijzondere dankjewel gaat uit naar Jan en Nadja voor de voorstelling 

van hun boek: Een leven voor en een leven na. 

Wij kijken alvast uit naar de volgende editie! 

Te koop: Elektrisch hoog-laagbed 

Een cliënt verkoopt een elektrisch laag-hoogbed. Het is volledig 

nieuw en in zeer goede staat. De prijs is overeen te komen. 

Heb jij interesse? Neem dan contact op met de thuisbegeleid-

ster Marieke via dab.mariekes@wegwijs.stijn.be of 0477 913 

337 
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Speelhoek:  

ééndoostaken 

Instagram 

Wanneer je de zelfstandigheid van je kind wilt 

bevorderen tijdens het spelen of wanneer je 

kind zich moeilijk kan concentreren, kan je den-

ken aan een ééndoostaak. 

Een ééndoostaak stimuleert de ontwikkelings-

domeinen van jouw kind op een laagdrempelige 

en speelse manier. Het is een spel met een dui-

delijk begin en een duidelijk einde. Op deze ma-

nier spelen, maakt het voor jouw kind gemakke-

lijker om geconcentreerd en zelfstandig te leren 

spelen.  

Ja kan bestaande ééndoostaken kopen, maar je 

kan ze ook makkelijk zelf maken! Het enige wat 

je nodig hebt is een (oude) doos met verschil-

lende soorten gaten en materialen om er in te 

steken, zoals munten of knopen, kurken, balle-

tjes, wasknijpers, stokjes… Let er wel op je je 

kind slechts één soort materiaal per spel geeft. 

Wil je meer ideeën? Op Pinterest vind je ons 

ook terug via @dabvroegbegeleiding. 

Vanaf nu vind je Dienst Ambulante Begeleiding 

ook terug op Facebook en Instagram! Via onze 

social media-kanalen houden we jullie op de 

hoogte van het laatste nieuws en delen we inte-

ressante tips en evenementen. 

De eerste week introduceren we onze teams en 

hun doelen. Daarna kan je twee-wekelijks een 

tip, nieuwsbericht of evenement verwachten. 

Facebook: @dienstambulantebegeleiding 

Instagram: @dienst.ambulante.begeleiding 

Volg DAB vanaf nu op 

Facebook en Instagram! 

Facebook 



 

6 | DAB Nieuwsbrief   

GEHEUGEN 

EN EEN NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL 

WAT IS HET GEHEUGEN? 

Het geheugen zit niet op één plek in ons brein. Er zijn verschillende vormen van geheugen en die zitten 

op verschillende locaties in ons brein. Het is dan ook logisch dat er bij een hersenletsel in één of meerde-

re van deze gebieden moeilijkheden ontstaan. 

Om informatie goed te kunnen opslaan in ons geheugen zijn er twee belangrijke voorwaarden: 

1.  Je moet kunnen waarnemen (horen, zien, voelen, ruiken, proeven). 

2. Er is aandacht nodig. Je herkent het wel dat je na het lezen van een bladzijde niet meer weet wat je 

gelezen hebt. Raak je snel afgeleid, dan is iets onthouden lastig. 

Ons geheugen stelt ons in staat om informatie op te slaan, te bewaren en later weer te gebruiken.  

HOE WERKT HET GEHEUGEN? 

Onderstaande figuren geven een schematisch overzicht van de werking van het geheugen. 

Ons brein is heel complex en bestaat uit ver-

schillende gebieden. Een aantal van deze ge-

bieden spelen een belangrijke rol bij het ge-

heugen. Na een hersenletsel kunnen er zich 

problemen voordoen in dat geheugen en een 

grote impact hebben op je leven. Maar wat is 

dat nu precies het geheugen? Hoe werkt het? 

Welke problemen kunnen zich voordoen en 

wat kan je eraan doen? 
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 1. Zoals in het schema voorgesteld moeten we eerst informatie waarnemen. Dat doen we met onze zin-

tuigen (horen, zien, ruiken, proeven, voelen). De waarneming en herkenning van deze informatie ge-

beurt in het zintuiglijk geheugen. Onze aandacht speelt hierbij een belangrijke rol. Gelukkig doen we 

niet met alle prikkels die binnenkomen iets en dat is maar goed ook. We zouden heel moe en prikkel-

baar worden. Informatie waarop we onze aandacht vestigen wordt wel overgebracht naar het korte 

termijn geheugen waar het voor een beperkte periode wordt vastgehouden.  

2. Dat korte termijn geheugen of werkgeheugen kan maar 7 dingen onthouden waardoor het snel vol 

geraakt. Als het vol zit worden er dingen uitgegooid. Helaas soms ook belangrijke dingen. 

3. Informatie die wordt overgedragen naar het lange termijn geheugen kan er voor onbepaalde tijd wor-

den opgeslagen en bewaard. De bewaarde informatie wordt onderverdeeld in het expliciet en het im-

pliciet geheugen: 

Het expliciet geheugen is informatie waar je bewust 

aan moet werken om het te onthouden. Voorbeel-

den zijn het leren van een nieuwe taal, verjaarda-

gen onthouden … 

1. Het impliciet geheugen zijn vaardigheden die je 

hebt geleerd en nadien onbewust/automatisch uit-

voert, zoals fietsen of traplopen. 

 

Naast de verschillende bewaarplaatsen (zintuiglijk, korte en lange termijn) in ons geheugen, zijn er ook 

een aantal belangrijke processen die een rol spelen in het geheugen. 

1. Om informatie op te slaan in ons geheugen moeten we dit inprenten. Inprenten is het overbrengen 

van informatie vanuit het werkgeheugen naar het lange termijn geheugen. Dit kan gebeuren door 

herhaling of verwerking van informatie. Dat versterkt de verbindingen tussen zenuwcellen in de her-

senen. 

2. Informatie die wordt bewaard in het geheugen bevat vaak verschillende kenmerken. Van één bepaal-

de gebeurtenis, bijvoorbeeld een feest, kan er informatie worden opgeslagen over het weer, de mu-

ziek die speelde, de mensen die aanwezig waren, het gevoel dat je ervaarde … Al die verschillende as-

pecten (of ophaalcues) kunnen belangrijk zijn bij het ophalen van deze gebeurtenis op een later mo-

ment.  

3. Bij het ophalen (herinneren) wordt informatie vanuit het lange termijn geheugen teruggehaald naar 

het werkgeheugen. Hoe meer verschillende aspecten (ophaalcues) er zijn bewaard in het geheugen, 

hoe makkelijker je de gebeurtenis kan ophalen. Informatie wordt best uit het geheugen opgehaald in 

dezelfde situatie als waarin het werd opgeslagen. Je staat bijvoorbeeld in de keuken en de melk is op. 

Als je in de berging komt weet je niet meer wat je kwam doen. Door (fysiek of in gedachten) terug 

naar de keuken te gaan komt de herinnering vaak terug. Onze stemming en emoties kunnen op de-

zelfde manier een invloed hebben op dit proces. Bijvoorbeeld als iemand zich slecht voelt, is die per-

soon meer geneigd om slechte herinneringen op te halen. 
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GEHEUGENPROBLEMEN 

Problemen in het geheugen kunnen zich op verschillende manieren uiten. Enkele voorbeelden: 

 Je kan moeite hebben met het opnemen, het opslaan en/of het ophalen van informatie. 

 Je verwerkt informatie trager, waardoor die ook minder goed of onvolledig wordt opgeslagen. 

 Je kan voorwerpen of gezichten niet meer herkennen. 

 Bij aandachtsproblemen kan je je minder lang op informatie richten, en dat ten nadele van het ont-

houden. 

 Je hebt gaten in het geheugen en vult deze op met eigen waarheden. 

 Herinneringen kunnen niet meer worden opgehaald over een bepaalde periode voor het hersenletsel. 

Dit wordt retrograde amnesie genoemd. Er kunnen wel nieuwe herinneringen worden gemaakt vanaf 

het punt van het hersenletsel. 

 Of je kan geen nieuwe herinneringen meer opmaken, maar wel oude terug ophalen. Dit noemen we 

anterograde amnesie. 

WAT KAN JE DOEN? 

Om te leren omgaan met geheugenproblemen bestaan er allerlei hulpmiddelen. Deze kunnen we opde-

len in interne en externe strategieën. Interne strategieën spelen zich af in ons hoofd, bij externe strate-

gieën maken we gebruik van hulpmiddelen uit de omgeving. 

Interne strategieën 

 Wees aandachtig als je iets moet onthouden 

 Herhaal regelmatig wat je moet onthouden. 

 Verzin ezelsbruggetjes bij nieuwe informatie. 

 Breng overzicht in informatie: onderscheid hoofd- 

en bijzaken. 

 Probeer informatie samen te vatten, te structureren 

of in verband te brengen met iets dat je al weet, bv. 

door de techniek mindmapping. 

 Bereid afspraken voor: denk op voorhand na wat er 

belangrijk kan zijn op deze afspraak, bv. wat moet ik 

meenemen? welke vragen wil ik zeker stellen? 

 Creëer routine: plan afspraken op dezelfde dagen, houd een dagstructuur aan, …  

Externe strategieën 

 Ga afleiding zoveel mogelijk uit de weg als je iets wil onthouden: zet de radio uit, ga in een rustige 

ruimte zitten … 

 Voorzie een notitieblok, schrift of agenda op een vaste plek. 

 Kijk op vaste momenten in je agenda, op je kalender. 

 Noteer de taken die je moet doen.  

 Maak notities bij afspraken. Met behulp van de 5W’s kan je veel informatie verzamelen of terug op-

roepen. Dit doe je door jezelf 5 vragen te stellen: Wie, Wat, Waar, Wanneer, Waarom? 

 Houd een dagboek bij. Noteer elke dag met korte steekwoorden wat je gedaan hebt of wat leuk was. 
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 Maak een boodschappenlijstje aan de hand van onderstaande tips: 

 Wandel bij het opstellen van het lijstje in gedachten door de winkel en stel het op die manier op. 

 Sorteer het boodschappenlijstje per categorie (groenten-fruit-vlees-…). 

 Leg voorwerpen op een vaste locatie, bv. sleutels in het mandje naast de deur, boodschappenlijstje 

op de frigo, administratie in de kast … 

 Maak notities tijdens een gesprek. 

 Vraag aan je gesprekspartner om een samenvattende mail te sturen. 

 Doe beroep op het geheugen van iemand anders, bv. vraag iemand mee naar een afspraak. 

 Bereid een afspraak schriftelijk voor: bv. noteer waar je het tijdens een huisbezoek over wil hebben, 

noteer wat jij tijdens de consultatie aan de dokter wil vragen … 

 Maak gebruik van digitale compensatiestrategieën: 

 Gebruik een digitale agenda op je smartphone. 

 Stel een alarm in op je smartphone als herinnering voor afspraken of taken die uitgevoerd 

moeten worden. Bij afspraken die voorbereiding vragen, kan je een tijd op voorhand een 

herinnering laten doorkomen zodat er nog voldoende tijd is. 

 Structureer afspraken met verschillende kleurcodes. 

 Deel je agenda zodat anderen ook kunnen meedenken in de planning van activiteiten.  

 Gebruik notitiefuncties waardoor informatie gestructureerd wordt bewaard en nadien makkelijk 

terug te vinden is. 

 Maak spraakopnames tijdens afspraken/consultaties. 

 Gebruik (nieuwe) applicaties op je smartphone. Er bestaan heel wat innovatieve smartphone-

applicaties voor mensen met geheugenproblemen. De website www.onlinehulp-apps.be bied je 

een wegwijzer naar verschillende apps en websites. 

 Noteer afspraken op een kalender: hieronder een voorbeeld van een weekplanner. Een afprint hier-

van kan je vragen aan je thuisbegeleidster of gratis downloaden via onze website. 

Scan de QR-code en 

download de gratis 

weekplanner! 
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AGENDA 

Maganta: aanbod najaar 2022 

Workshops: Balans voor ouders van een kind 

met extra zorgnoden van 0 tot 14 jaar  

Start: 29 oktober 

Zoek je een balans in zorg, werk en leven?  Wil 

je meer kunnen doen in minder tijd? Wil je meer 

tijd voor leuke momenten? Zoek je een over-

zicht van de ondersteuning voor je kind en jezelf?  

Wil je tips om het beste te halen uit een overleg 

met professionelen?  

Magenta organiseert samen met Het Huis van het 

Kind een 4-delige workshop voor en door ouders 

van kinderen van  tot met extra jaar zorgnoden. 

Data: 4 zaterdagen, telkens van 9u30 tot 12u00 

op 29/10, 19/11, 3/12 en 17/12 

Locatie: Limburgplein 1, 3500 Hasselt  

Kostprijs: gratis! 

Inschrijven: www.magentaproject.be 

Workshops Balans voor ouders van een kind met 

extra zorgnoden van 0 tot 14 jaar  

Start: 29 oktober 

Zit je met vragen over de toekomst van je kind? 

Wil je samen nadenken over wat voor je kind 

een kwaliteitsvol leven is? Wil je meer informatie 

over deze periode en de mogelijkheden? Wil 

je ervaringen van andere ouders horen? 

Via 2 workshops krijg je handvaten bij wat deze 

periode ons en ons kind brengt. Enerzijds bren-

gen we overzicht in de informatie die voor ons en 

ons kind van belang is – o.a. via kennisclips die je 

op eigen gepast moment kunt bekijken. Laat je 

verder inspireren door ervaringen en onder-

zoeken. 

Data: woensdag 9 en 23 november 2022 van 

19u30 tot 22u  

Locatie: online  

Kostprijs: gratis! 

Inschrijven: www.magentaproject.be 
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Najaarworkshop van De Ouders 

Online voorstelling ’Aanvaarden is knap lastig’  

Donderdag, 1 december om 20u00 

Tijdens dit webinar gaan we beleven: hoe is het 

voor ouders en broers/zussen (brussen) van een 

kind met een handicap om door het leven te 

gaan? Je kind heeft voortdurend zorg nodig en de 

buitenwereld snapt niet hoe jouw leven eruitziet. 

Hoe kan je omgaan met handicap, hoe kan je le-

ren aanvaarden, wat wil je delen?   

We bekijken samen 'Waar de helden zijn': een do-

cumentaire van Ange Wieberink. Zij volgt al jaren 

het gezin van Jons, een jongen met een meervou-

dige handicap. Ze brengt hun verhaal op een eer-

lijke en indringende wijze. Daarna is er een bege-

leid gesprek met muziek onder leiding van Pieter 

Tiddens. We maken tijd voor elkaars verhaal. De-

ze online voorstelling mag je niet missen. Het is 

de start van een heus festival dat we rond aan-

vaarding voor onze ouders zullen organiseren in 

het voorjaar van 2023. Schrijf je dus zeker in!   

Datum: Donderdag, 1 december om 20u00 

Locatie: Online  

Kostprijs: gratis! 

Inschrijven: deouders.webinargeek.com 

Webinar: Zorgtoeslag aanvragen, hoe doe je 

dat?  

Dinsdag, 20 december om 20u00 

De zorgtoeslag betekent voor velen een welkome 

extra financiële steun. Heb je er recht op? Hoe 

vraag je het aan en hoe krijg je de administratie 

rond? Wij doorlopen met jullie alle stappen van 

de nieuwe digitale aanvraagprocedure en we la-

ten experten van team Zoë aan het woord.    

Datum: Dinsdag, 20 december om 20u00 

Locatie: Online  

Kostprijs: gratis! 

Inschrijven: deouders.webinargeek.com 
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EN NU JULLIE 

Hoe accepteer je de beperkingen 
van je kind? (En moet dat wel?) 

‘Hoe accepteer je de beperking van je kind?’ was het thema van een ouderavond van een mythyl-
school waar ik onlangs gevraagd werd te spreken. Mijn antwoord is: met vallen en opstaan. Het is 
een continu proces. Niet een beslissing die je neemt of een les die je leert. Je zult er altijd mee 
blijven worstelen. Zelf heb ik twee AHA-momenten beleefd als het om acceptatie gaat. 

Ik interviewde een hoogleraar ethiek aan de VU Amsterdam specifiek over het hebben van een 
combinatie van geluk en het hebben van een zorgintensief kind. En ik stelde hem de vraag: ‘Hoe 
blijf je gelukkig als je kind dat niet is?’ Ik verwachtte dat hij mij gerust zou stellen, en handvatten 
zou geven om je eigen geluk voorop te zetten zonder je kind verwaarlozen. Maar hij zei wat an-
ders: 

‘Als je heel ongelukkig wordt omdat je kind enorm lijdt, dan is dat natuurlijk verschrikkelijk. Maar 
het is in zekere zin wel goed. Je bent één geheel met dat kind. Zou je neutraal willen zijn? Ik denk 
het niet. Lijden is een teken van goed ouderschap. De truc is om na te denken hoe je ermee om-
gaat. Vaak zit dat ’m in extra genieten van de mooie momenten.’ 

Voor het eerst zag ik mijn pijn en lastige gevoelens als iets positiefs. Het maakte me geen slechte 
moeder die de handicap van haar kind niet aankon, maar juist een goede moeder. 
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Het tweede moment had ik bij het interviewen van de spastische vrouw Joy Moonen, die kin-
deren en hun ouders coacht. Joy heeft mij twee dingen geleerd: 

1. Behandel je kind zoals je andere kinderen. 
2. Gewoon. Effe. Chill. 
 
Want dát is volgens mij de sleutel tot acceptatie. Jezelf toelaten te ontspannen met je kind. Niet 
denken aan wat je allemaal móet, of wat er nog ‘uit te halen valt’ of ‘wat andere mensen van je 
verwachten’. Maar gewoon genieten. 

Mijn weg naar die chill-modus was een heel lange, en nog dagelijks worstel ik daarmee. 

De afgelopen jaren heb ik me misschien in de ogen van andere ouders en van professionals als 
een naïeve idioot gedragen. Maar ik heb nergens spijt van. 
Ik heb geen spijt van de reizen door heel Europa naar alternatieve artsen toen hij klein was. Nog 
altijd gaat Ties wel eens naar een osteopaat – al denk ik niet meer dat het het hem gaat helpen 
om te lopen. En hij slikt visolie. Want ik voel me daar prettig bij. 

Ik heb ook geen spijt van de uren die we aan bijles hebben besteed, bij een mevrouw in de Bijl-
mer die een klein centrum heeft opgezet, en die alle kinderen in Amsterdam en omgeving met 
een verstandelijke beperking aan het lezen krijgt. Wat ik vurig hoopte, namelijk dat Ties ook zou 
leren lezen, is niet gelukt. Maar sinds dat jaar bijles, en nog een paar jaar les aan huis, is hij meer 
klanken gaan maken die op woorden lijken. Zelfs nu hij twintig is en niet meer thuis woont, maak-
te hij nog nieuwe woorden. Hij kan zich beter uiten en dat maakt hem gelukkiger. En dat is ge-
noeg. 

Tot slot heb ik geen spijt van de IQ-test die ik heb laten afnemen. Die achteraf bezien eigenlijk 
niet voor Ties was, maar voor mijzelf. Het opende mij de ogen, dat zijn verstand lager was dan ik 
had gedacht. De IQ-test was het aller, allerlaatste van veel dingen die ik heb ondernomen. Ik heb 
alles gedaan om wat er in zat, uit hem te halen, en ik heb er nu vrede mee. Maar ik durf dat geen 
acceptatie te noemen. 

Aan je kind blijven werken en het in de gaten blijven houden betekent niet dat je de beperking 
niet accepteert. En andersom, als je er juist voor kiest om niets te doen, betekent dat niet dat je 
je er met een Jantje van Leiden vanaf maakt. 

Het betekent alleen maar dat je van je kind houdt. 

En dat is het enige wat telt. 

 

 

Bron: Wat niemand weet… | Hoe accepteer je de beperkingen van je kind? (En moet dat wel?) door Elise van der Velde, https://wat-

niemand-weet.nl/blog/accepteer-je-de-beperkingen-van-je-kind/ 

https://wat-niemand-weet.nl/blog/een-weekendrelatie-met-je-uit-huis-wonende-gehandicapte-kind/
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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 • Kempische Steenweg 555, 3500 Hasselt 

BE 0439 452 461 

RPR Ondernemingsrechtbank Antwerpen, Afdeling Hasselt 

www.stijn.be • info@stijn.be 


