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Voorwoord 
"Ook de herfst en winter zijn mooie seizoenen om van te genieten"

Met deze nieuwsbrief maken we een sprong 
met een uitkijk naar een nieuw jaar. Dit uitkijken 
naar een nieuw jaar brengt voor ieder van ons 
de wens mee dat het bijzondere van 2020 met 
de coronapandemie beheersbaar mag  worden. 

Deze periode, van herfst en winter doet ons 
denken aan kouder weer of dagen die korter 
en donker zijn. Maar toch wil ik samen met jul-
lie terugblikken op een voorjaar en zomer waar 
het weer ons meezat. Mogelijk heb je kunnen 
genieten van je eigen omgeving, je eigen tuin, 
het bos in je buurt, de wandeling in je eigen 
straat. 

Ook de herfst en winter zijn mooie seizoenen 
om van te genieten van een zachte zonneschijn 
en mooie kleurschakeringen in de natuur. Ik 
wens jullie met deze laatste nieuwsbrief van 
2020 vooral veel veerkracht.

Veerkracht om:
• Blijvend vol te houden aan de ons voor-

geschreven regels. Om de regels te kun-
nen blijven begrijpen en volgen geef ik 
deze website mee: wablieft.be/nl/coro-
na-in-eenvoudige-taal

• Te praten met mensen die je omringen.  
Voel je je alleen, kan je moeilijk de stap zet-
ten dan geef ik je tele-onthaal.be  mee. Bij 
teleonthaal is er altijd iemand die luistert 24 
op 24 uur , 7 dagen op 7 .  Je kan gewoon 
bellen naar 106 of via de site naar een chat 
gaan. 

• Elke dag  te bewegen als wandelen, fietsen…  
Weet dat door bewegen je een ontspannen 
gevoel zal krijgen,  je een gezonde ver-
moeidheid gaat voelen en beter kan slapen.
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WELKOM

Foto door Valeriia Miller via Pexels

• Hulp te vragen. Je kan niet alles zelf en het 
doet deugd als iemand met je meedenkt 

• Jezelf rust te gunnen, zo vermijd je dat span-
ningen zich ophopen. 

Weet dat de thuisbegeleiders er zijn en blijven 
om samen met jou te na te denken en te wer-
ken aan veerkracht.  Onze thuisbegeleiders blij-
ven bereikbaar en beschikbaar. Uit veiligheid 
zullen we zo maximaal mogelijk overschakelen 
naar online contact. Huisbezoeken blijven mo-
gelijk wanneer dit echt noodzakelijk is en onder 
strikte toepassing van de regels afstand houden, 
mondmasker dragen en handen wassen en ont-
smetten. Samen met jullie passen we deze vei-
ligheidsmaatregelen toe. 
We kijken uit naar de dag dat het coronavirus 
beheersbaar is. 

Tot slot vraag ik bijzondere aandacht voor de 
bevraging achteraan in deze nieuwsbrief rond 
de online contacten tijdens de lockdown.  Vul 
de bevraging in en bezorg ze ons terug. Heel 
erg bedankt om hieraan mee te werken. 

Veel leesplezier en  weet dat ook jullie bijdrage 
aan dit blaadje welkom is.  Daarvoor  hebben we 
het mailadres: DAB.Redactie@wegwijs.stijn.be. 
We kijken uit naar jullie mailtjes!

Veel leesplezier!
Diane Luyts 



In deze nieuwsbrief
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Deze nieuwsbrief is er eentje met veel inhoud. 
Om te beginnen hebben we aandacht voor de 
aandacht van personen met een NAH. Zij erva-
ren vaak moeilijkheden om zich bezig te hou-
den met één of meerdere taken. Op pagina 8  
leggen we uit hoe dit komt en geven we tips 
om hier mee aan de slag te gaan.

Daarnaast zetten we ons spanningsregulerend 
of anti-stress materiaal in de kijker. Sinds kort 
kan je via je thuisbegeleid(st)er verschillende 
soorten materialen uitlenen om stress en span-
ning tegen te gaan. We sommen enkel van 
deze materialen op, op pagina 12.

Thuisbegeleider Robby vertelt over de armoede 
die er de dag van vandaag nog steeds heerst in 
vele gezinnen. Door de coronacrisis komt deze 
armoede zelfs nog meer naar boven. 'Armoede 
is een onrecht', vertelt hij en hij somt op waar 
mensen hiervoor terecht kunnen op pagina 14.

Op pagina 18 vertellen we het verhaal van An-
nemie, een vrouw die 5 jaar geleden een her-
senletsel heeft opgelopen. Haar revalidatie was 
zwaar, maar hoopvol. Ze vertelt over de lange 
weg die ze tot nu toe al heeft afgelegd.

In maart en april hebben we de fysieke huis-
bezoeken even on hold moeten zetten om-
wille van de coronacrisis. Gelukkig konden 
we iedereen nog begeleiden vanop afstand. 
Vandaag willen we graag weten hoe jij deze 
begeleiding hebt ervaren. Vul jij de enquête 
op pagina 19 in? Dankjewel hiervoor!

Tot slot zijn ook de gekende rubrieken zoals In 
de kijker en Goed om te weten goed gevuld met 
interessante nieuwtjes en weetjes.

Talent van een cliënt

Nieuwe folders

We komen dit jaar al wat vroeger in de kerst-
sfeer. Een cliënt met een NAH maakte deze 
kerststal van gehaakte poppetjes!

In 2019 hebben we ons nieuw logo gelan-
ceerd. Met dit logo gingen we verder naar 
een nieuwe huisstijl. Vanaf begin dit jaar is 
deze nieuwsbrief in een nieuw jasje gesto-
ken. 

De volgende opdracht was om de folders 
aan te passen en te vernieuwen. De folders 
kan je bekijken op de website van
www.stijn.be > DAB > Documentatie.
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Snoezelmobiel aan huis  
Kinderen met een zware aandoening of een beperking willen 
graag leuke dingen doen, maar zijn meestal aan huis gekluis-
derd. Daarom bedacht de CM het concept van de 'snoezel-
mobiel'. Hanne Van Laer, mama van Mina, die gestorven is 
aan een stofwisselingsziekte, richtte mee Casa Magnolia op. 
Die vereniging ondersteunt gezinnen met kinderen met een 
levensbedreigende ziekte. 

'De snoezelmobiel, een oude ziekenwagen, wil alle zintuigen 
prikkelen. Met lichteffecten, trillingen, beelden, muziek en 
geuren. Kinderen kunnen er op hun niveau spelen of tot rust 
komen', legt Hanne uit. Illustratrice Eva Mouton nam de bui-
tenkant onder handen.

De reacties raken Hanne. 'Ouders stuurden mij een foto van 
hun zoon, lachend in de snoezelmobiel, terwijl hij meestal sla-
perig was. Een kinesist die in de snoezelmobiel oefeningen 
deed met een kind, stelde vast dat het nog nooit zo goed 
gegaan was.'

Gezinnen en organisaties in Vlaanderen kunnen de snoezel-
mobiel huren voor kinderen tot 18 jaar met een ziekte of be-
perking. Gezinnen betalen een prijs vanaf 25 euro (excl. ki-
lometervergoeding van €1) en voor maximaal 4 dagen. Voor 
organisaties bedraagt de prijs vanaf 150 euro (exlcl. kilome-
tervergoeding). 
Via de website kan je een of enkele dagen reserveren. De 
snoezelmobiel wordt geleverd en geïnstalleerd op het afge-
sproken tijdstip. Bij aankomst wordt er uitleg gegeven en na 
gebruik wordt hij opnieuw opgehaald op het afgesproken 
tijdstip.

Meer informatie en reserveren kan via
www.snoezelmobiel.be.

IN DE KIJKER

Bronnen: Artikel uit Gezondheidsmagazine 
CM, september 2020.
Foto's: www.snoezelmobiel.be
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IkZoekZorg.be
IkZoekZorg.be is een plaats waar mensen die op 
zoek zijn naar zorg en de betreffende organisaties 
die zorg aanbieden mekaar kunnen vinden.

Mensen met een beperking willen zelf keuzes 
kunnen maken. Maar ook organisaties die zorg en 
ondersteuning aanbieden hebben behoefte om 
hun aanbod kenbaar te maken. Onbekend is im-
mers onbemind. IkZoekZorg.be is de noodzakelij-
ke schakel om vraag en aanbod.

IkZoekZorg.be is een initiatief van vzw Stijn. Vzw 
Stijn is zelf ook een aanbieder van zorg en onder-
steuning, maar engageert zich om op de website 
het aanbod van andere zorgaanbieders op een 
volledig gelijkwaardige manier te behandelen als 
het eigen aanbod, omdat vzw Stijn ervan over-
tuigd is dat de per-
soon die zorg zoekt 
volledig vrij zijn eigen 
keuze moet kunnen 
maken.

Meer info vind je op ikzoekzorg.be. 

Zorgwijs
Zorgwijs is een website die mensen met een han-
dicap de weg wijzen naar zorg en ondersteuning 
die het best bij hen past. Zorgwijs bundelt alle 
aanbieders op één platform. Zorgwijs.be kwam 
tot stand in samenwerking met het Vlaams Agent-
schap voor Personen met een Handicap.

Meer info vind je op zorgwijs.be. 

Taal ondersteunende 
planner is T.O.P.
Wist je dat er een ‘taal ondersteunende 
planner T.O.P.’ bestaat? Dit is een visu-
eel communicatiemiddel bestaande uit 
kaarten. Deze kaarten zijn speciaal ont-
wikkeld voor de klant en zijn huishoud-
hulp om duidelijk met elkaar te kunnen 
communiceren. 

Er zijn ruimtekaarten, objectkaarten 
en taakkaarten. Leg de kaarten van de 
te poetsen ruimtes en objecten op de 
tafel. Leg de uit te voeren taakkaarten 
erbij, zodat de huishoudhulp weet wat 
hij/zij moet doen. De huishoudhulp kan 
de kaarten omdraaien als de taken zijn 
uitgevoerd.

De kostprijs van een set T.O.P. is 2.50 
euro/stuk en in 3 talen (Nederlands, 
Frans en Engels) ontwikkeld. Er worden 
geen verzendingskosten aangerekend. 

Meer informatie vind je op vorm-dc.be/
tools/taal-ondersteunende-planner.
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Heel wat personen met een niet-aan-
geboren hersenletsel ondervinden 
problemen met aandacht. Deze pro-
blemen worden door iedereen anders 
ervaren.

Sommigen vinden het bijvoorbeeld 
moeilijk om twee taken tegelijk uit te 
voeren. Anderen zijn dan weer snel-
ler afgeleid of kunnen hun aandacht 
moeilijk voor een langere tijd bij een 
taak houden. Weer iemand anders kan 
bijvoorbeeld omwille van vermoeid-
heid, overprikkeling of pijnklachten 
onvoldoende alert zijn,…

NAH

WAT IS AANDACHT?
Aandacht is een heel belangrijke functie die we 
voortdurend gebruiken en die ook veel energie 
van onze hersenen vergt! Ze zorgt ervoor dat we 
nuttige informatie kunnen opvangen en verwer-
ken. Tevens hebben we aandacht nodig om din-
gen te kunnen onthouden, om te plannen en te 
organiseren...

De mate waarin iemand aandachtsproblemen on-
dervindt in het dagelijks leven is ook afhankelijk 
van andere stoornissen die gelijktijdig aanwezig 
kunnen zijn. De cognitieve piramide op de pagina 
hierlangs illustreert dit:
• Een probleem met waarneming door bijv. een 

beperking van het zicht, het gehoor, … leidt 
tot minder of geen aandacht voor bepaalde 
visuele of auditieve prikkels.

AANDACHT EN EEN 
NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
AANDACHT EN EEN 
NIET-AANGEBOREN HERSENLETSEL
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• Vermoeidheid (of beperkte mentale belast-
baarheid) maakt ons minder alert

De piramide illustreert hoe aandachtsproble-
men gevolgen hebben voor de verwerking van
informatie, het geheugen, het oplossen van 
problemen (executieve functies).  Als je door 
het lawaai van de vaatwasser afgeleid wordt, zal 
je geen aandacht hebben voor bepaalde delen 
uit het verhaal van je partner. Gevolg is dat je 
je deze informatie ook niet kan herinneren of 
inzetten om een probleem op te lossen.

Problemen op vlak van aandacht hebben dus 
gevolgen op alle domeinen in ons dagelijks 
leven. Ons vermogen om aandachtig te zijn is 
sowieso beperkt. We kunnen onze aandacht 
slechts voor een bepaalde tijd op een beperkt 
aantal zaken richten.

VERSCHILLENDE VORMEN VAN 
AANDACHT
Automatische aandacht: deze vorm van aan-
dacht kan omschreven worden als een reflex-
matige, aangeboren reactie op nieuwe, infor-
matieve of intense prikkels uit de omgeving. 
Onderzoek toont aan dat 95% van ons gedrag 
wordt bepaald door automatische processen. 
We noemen dit ‘oriëntatiereactie’.

Voorbeeld: een zwaailicht of een luide knal zul-
len je aandacht automatisch trekken. Hier denk 
je niet bewust over na.

Gerichte of selectieve aandacht: dit betekent 
dat je gericht de informatie die voor jou rele-
vant is, gaat filteren, zonder afgeleid te worden 
door onbelangrijke stoorzenders.
Voorbeeld: je kan de focus leggen op het gesprek 
met je partner of kind terwijl je het geluid
van de radio naar de achtergrond laat verschui-
ven.

Verdeelde aandacht: dit passen we toe wan-
neer we meer dan één taak tegelijk moeten uit-
voeren. Dit lukt het best als één van de taken al 
een automatisme is.
Voorbeeld: bij het dichtknopen van je hemd, kan 
je beslissen of je koffie of thee bij je ontbijt
wenst.

Flexibele aandacht: dit gaat over het gemakke-
lijk en snel kunnen wisselen in datgene waar je 
aandacht aan geeft. 
Voorbeeld: de draad van het verhaal weer op-
nemen wanneer je tijdens een gesprek gestoord 
werd door de deurbel, of weer verder lezen in je 
boek nadat je onderbroken werd door je rinke-
lende telefoon.

Bron: www.presentationgo.com; Roediger, L. (1984): Psycholoqy



Volgehouden aandacht: dit gaat over je aan-
dacht voor langere tijd op één taak of activiteit 
blijven richten.
Voorbeeld: het lezen van een boek of het volgen 
van een film.

IMPACT VAN AANDACHTS- 
PROBLEMEN
Op je dagelijks leven
• Je bent sneller moe. Eerder vanzelfspreken-

de handelingen zoals autorijden, fietsen, ko-
ken, stappen, lezen, tv-kijken,…. vragen nu 
meer aandacht waardoor ze veel meer ener-
gie kosten. Hierin kunnen personen met een 
niet-aangeboren hersenletsel problemen 
ondervinden omdat ze na enige tijd moe 
worden van de mentale inspanning.

• Twee dingen tegelijk doen lukt niet meer. Je 
volledige aandacht gaat bijvoorbeeld naar 
het wandelen met je stok waardoor je niet 
meer met je wandelpartner kan praten. En 
zeker niet als je moe bent.

• Het bereiden van een maaltijd loopt moei-
lijk omdat je je aandacht op verschillende 
taken tegelijk moet richten. Zoals bijvoor-
beeld aardappelen koken, vlees aanbakken, 
groenten stomen,….

• Het tot het einde blijven kijken naar een film 
lukt niet meer omdat je je aandacht geen 
1.5u kan volhouden,...

• Je verwerkt informatie op een trager tempo 
waardoor je soms later reageert dan ver-
wacht.

• Wanneer je tijdens het lezen van de krant 
door je partner wordt aangesproken, kan 
het nadien moeilijk zijn om je aandacht te-
rug te richten op het artikel dat je aan het 
lezen was.

• Omdat je als gevolg van je hersenletsel niet 
meer zo goed kan filteren raak je sneller 
overprikkeld en heb je mogelijks meer nood 
aan een rustige omgeving. Net omdat je 
moeilijk relevante prikkels kan selecteren 
krijg je ze allemaal tegelijk te verwerken. Dit 
zorgt voor overbelasting van je hersenen.

Op de communicatie met je omgeving
• Je onderbreekt iemand in zijn verhaal. Niet 

omdat je niet geïnteresseerd bent, maar 
omdat je iets wil vertellen dat nu je aan-
dacht trekt. Want blijf je luisteren naar dat 
verhaal dan verzwakt je aandacht voor jouw 
belangrijk item en is de kans groot dat het 
niet besproken wordt.

• Soms word je zodanig afgeleid door stoor-
zenders in je omgeving dat je je aandacht 
niet kan houden bij hetgeen iemand jou 
vertelt. Voorbeelden van stoorzenders zijn: 
een zachte pieptoon, een flikkerend lichtje, 
een blaffende hond, het geluid van de af-
wasmachine,…

• Tijdens een telefoongesprek lukt het maar 
niet om de afspraak te noteren omdat je 
huisarts, de kapper,….. blijft praten.

• Je partner zwaait naar je en vertrekt naar 
zijn/haar werk terwijl je geconcentreerd be-
zig bent met het invullen van een sudoku of 
kruiswoordraadsel. Wat later vraag je je af 
waar je partner is.

• Je zondert je tijdens een familiefeest af om-
dat je even nood hebt aan rust in je hoofd.



WAT KAN JE ZELF DOEN
• Zorg dat je voldoende slaapt.
• Beweeg voldoende: kies voor een matige 

inspanning zoals wandelen of fietsen, zwem-
men of een andere activiteit waar jij plezier 
aan beleeft.

• Doe belangrijke zaken op een moment dat 
je fit bent, bijvoorbeeld ’s ochtends of na 
het rusten.

• Zorg voor een goede tijdsindeling: plan je 
activiteiten in, begin op tijd en houd reke-
ning met je tragere (denk)tempo.

• Zorg voor een rustige omgeving en schakel  
zoveel mogelijk afleiders uit. Bv.: de tv niet 
laten spelen op de achtergrond, de radio in 
de auto uitzetten, je stoel zo plaatsen dat je 
niet uitkijkt op de straat, oordopjes dragen, 
het internet van je smartphone uitzetten, …

• Doe geen 2 activiteiten tegelijkertijd, maar 
werk een eerste taak volledig af voordat je 
aan de volgende begint.

• Bereid activiteiten zoveel mogelijk voor: zet 
bijvoorbeeld alles klaar voor je gaat koken.

• Maak gebruik van een stappenplan en/of 
hulpmiddelen: maak bijvoorbeeld gebruik 
van een wekker

• Zorg voor afwisseling tussen doe- en denk- 
activiteiten.

• Maak gebruik van verbale zelfsturing, dit 
helpt om je aandacht beter te richten en er-
bij te houden: bijvoorbeeld hardop lezen of 
de handelingen hardop benoemen bij het 
koffiezetten

• Schrijf voor een gesprek in je eigen woorden 
op wat je zeker wil zeggen. Dit kan helpen 
de draad opnieuw op te pikken op de mo-
menten dat je afgeleid wordt door je ge-
sprekspartner of omgevingsgeluiden.

• …

ONZE TIPS

WAT KUNNEN ANDEREN DOEN?
• Geen vragen stellen terwijl jij bezig bent met 

iets. Bijvoorbeeld tijdens het koken of auto-
rijden. Of terwijl je aan het wandelen bent.

• Tijdsdruk vermijden.
• Het tempo aanpassen.
• Geduldig zijn en het niet overnemen wan-

neer jij een taak in je eigen tempo doet.
• Jou tijd geven je eigen woorden te vinden 

en het niet in jouw plaats zeggen.
• Je enkelvoudige opdrachten geven. Dus 

niet: ‘breng een fles melk mee als je de was 
uit de droger haalt,’. Maar wel: ‘ga jij een fles 
melk uit de berging halen’.

• …

Er bestaan heel wat manieren om met aan-
dachtsproblemen te leren omgaan. Tijdens de 
huisbezoeken zoekt jouw thuisbegeleidster 
graag samen met jou naar bruikbare tips of een 
aanpak op maat. Spreek haar hier gerust over 
aan!

Bronnen tekst: www.hersenz.nl; www.hersenletsel-uitleg.nl
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VOOR IEDEREEN

SPANNINGSREGULEREND 
MATERIAAL
Mensen met een beperking ervaren vaak spanning en stress en 
ze ondervinden moeilijkheden om dit tegen te gaan. Dit kan zich 
uiten in moeilijk verstaanbaar gedrag, waardoor de omgeving op 
een negatieve manier gaat reageren.

Dankzij de steun van Een Hart voor Limburg hebben we 
allerlei spanningsregulerend materiaal kunnen aankopen, die we 
kunnen uitlenen aan gezinnen. In dit artikel laten we je er kennis 
mee maken.

Het omgaan met spanning en stress is een be-
langrijk thema in het leven van mensen met 
een beperking . Het verwerken van prikkels en 
zich moeten aanpassen aan de omgeving kan 
leiden tot spanning of kan als stressvol worden 
ervaren. Dit kan leiden tot moeilijk gedrag bij 
de persoon met beperking, waardoor de om-
geving soms op een negatieve manier reageert, 
wat dan weer lijdt tot een toename van de span-
ning.

Het is dan ook  belangrijk dat we goed leren 
kijken naar dit gedrag en op zoek gaan naar 
manieren om hier mee om te gaan.  Het inscha-
kelen van spanningsregulerend materiaal of 
anti-stressmateriaal kan hierin een rol spelen.  
We hebben dan ook een selectie van materiaal 
aangekocht die spanning kunnen helpen regu-
leren. Deze aankoop werd mogelijk gemaakt 
met de steun van een ‘Hart voor Limburg’.

Naast de aankoop van de materialen hebben 
we een brochure samengesteld met de nodige 
achtergrondinformatie rond dit thema. Het is na-
melijk  zinvol om eerst een zicht te krijgen op hoe 
spanning of stress werkt en wordt opgebouwd.  
We onderstrepen verder in de brochure het 
belang van alert te zijn voor signalen die wijzen 
op toenemende spanning. Van daaruit kunnen 
we leren kijken naar wat iemand nodig heeft in 
de omgang en aanpak van dit gedrag. Het in-
schakelen van spanningsregulerend materiaal 
kan daarbij gebruikt worden. Dit kan een on-
derdeel zijn van een ruimere aanpak. Deze bro-
chure stellen we ter beschikking voor ouders en 
personen met een beperking.

Per spanningsregulerend materiaal hebben we 
daarnaast een infofiche voorzien. Op deze fi-
che staat een foto van het materiaal, samen met 
de aankoopprijs en de website waar we de be-
stelling hebben geplaatst.  We bespreken het 
doel van het voorgestelde materiaal en geven 
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verdere info rond het gebruik ervan. We voegen 
telkens nog een aantal websites toe waar ou-
ders of personen met een beperking bijkomen-
de info kunnen bekomen of terecht kunnen op 
aanverwante websites. Deze fiches bezorgen we 
aan de geïnteresseerden zodat ze over de juiste 
info beschikken.

We hebben het materiaal verzameld in een 
aantal dozen die kunnen uitgeleend worden in 
overleg met je thuisbegeleid(st)er.

In de friemeldozen zitten verschillende soorten 
stressballen en tangles.  Tangles zijn draaiende 
therapeutische hulpmiddelen die spanning en 
stress verminderen en de concentratie kunnen 
verhogen. Bezig zijn met een Tangle is niet al-
leen leuk en ontspannend, maar heeft ook veel 
andere positieve eigenschappen: het versterkt 
de visuele- en gevoelszintuigen, het helpt de 
aandacht af te leiden van andere prikkels, het 
verbetert het concentratievermogen, is goed 
voor de ontwikkeling van de fijne motoriek en 
coördinatie en maakt ook stramme handen los 
en versterkt de handspieren.

In de wiebeldoos vind je o.a. een wiebelmat en 
een tactiele mat. Het wiebelkussen en tactiele 
mat geven invulling aan bewegingsonrust van 
veel kinderen. Sinds een aantal jaren gebruikt 
o.a. het onderwijs dit als 'wiebelkussen' voor 
beweeglijke kinderen, maar ook voor kinderen 
die net wat meer geactiveerd mogen worden.
Het wiebelkussen is verkrijgbaar in verschillen-
de maten, vormen of uitvoeringen: rond, vier-
kant, wigvormig, met bobbels of glad. 

De tactiele mat is vergelijkbaar met het wiebel-
kussen, maar dan plat. De tactiele mat is een 
ronde, dunne mat met knobbels om op te zitten 
of te gebruiken op de vloer in een prikkelpar-
cours. Het geeft ook voldoende 'wrijving' (weer-
stand) om niet van een stoel af te glijden.

Verder beschikken we over een doos met ver-
zwaard materiaal: hiertoe behoren materialen 
zoals een verzwaard schootkussen dat we in 
verschillende variaties hebben o.a. ook in  de 
vorm van een verzwaarde knuffel.  Wanneer 
kinderen (of jongeren en volwassenen) een ver-
zwaard schootkussen  gebruiken, dan kan dat 
bijdragen aan het verminderen van spanning, 
het geeft een gevoel van kalmte en rust. Het 
kan ondersteunend werken in het reguleren van 
zintuiglijke prikkels en kan mede ingezet wor-
den voor het verbeteren van de concentratie. 
Verzwaring kan dan helpen om taakgerichter en 
langer met een taak aan de slag te gaan en be-
ter te blijven zitten.

We hebben ook een verzwaringsdeken dat we 
kunnen uitlenen.  Wanneer een persoon slaap-
problemen heeft, dan kan het toevoegen van 
verzwaarde materialen helpen, bijvoorbeeld 
met speciaal ontwikkelde zware dekens. Deze 
verzwaringsdekens geven diepe druk, wat een 
kalmerend werking kan bieden. 

Tot slot is er de doos met materiaal voor een 
diepe druk. Hieronder verstaan we o.a. een 
drukvest en een ‘activ roll'. Diepe druk wordt  
meestal als fijn ervaren. Diepe druk voel je als 
je een (zwaar) gewicht op je voelt of iemand 
je stevig aanraakt, doordat er iets strak om je 
lichaam heen zit of wanneer je gemasseerd 
wordt.   Rustig toegepaste diepe druk heeft een 
kalmerende werking en een positieve invloed 
op het stressmechanisme in de hersenen.

Is je interesse gewekt? Praat er dan zeker over 
met je thuisbegeleid(st)er die je verder zal in-
formeren en de materialen kan uitlenen. Zo 
kan je in de thuisomgeving rustig uitproberen 
of de aangeboden hulpmiddelen een zinvolle 
aankoop kunnen zijn en een onderdeel kunnen 
zijn in de ruimere aanpak rond het verminderen 
van spanning.
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ARMOEDEARMOEDE
IS  EENIS  EEN

ONRECHTONRECHT

Armoede. We kunnen er de laatste tijd niet 
meer naast kijken. 17 oktober was de interna-
tionale dag van verzet tegen armoede. Hier en 
daar werd er in de kranten over geschreven 
en verschillende gemeenten en steden namen 
allerlei initiatieven: soep op de stoep, 
witte vlaggetjes voor iedere kansarme in de 
gemeente, spandoeken op hekken met daarop 
de schrijnende cijfers van hoeveel mensen in 
kans armoede leven.

Onze politiekers slagen er niet 
in structurele oplossingen 
aan te bieden voor dit pro-
bleem. Er is veel te vaak veel 
te weinig aandacht voor. We 
leven in een zeer rijke regio 
en toch komt kans armoede 
ook hier voor. De cijfers zijn ver-
ontrustend, ook in België, in 
Vlaanderen en in Limburg. 
Bijkomend nu slaat de  
coranacrisis hard toe bij 
iedereen. Maar nog het 
meest bij de kwetsbare 
mensen. Mensen, gezin-
nen die het voor de crisis 
al moeilijk hadden worden 
nu dubbel en dik getroffen.

Ook wij als thuisbegeleidingsdienst 
worden geconfronteerd met mensen voor 
wie het allemaal moeilijker geworden is om de 
eindjes aan elkaar te knopen. Samen met hen 
merken we ook dat de prijzen in de supermark-
ten stijgen en de winkelkar minder snel gevuld 
raakt met het oorspronkelijk geplande budget. 

We willen geen dienst zijn die werkt met oog-
kleppen op. De insteek waarmee we begelei-
ding doen bij mensen en in gezinnen is natuur-
lijk de beperking of ontwikkelingsproblematiek 
van een gezinslid. Maar we zijn meer dan dat. 

Wanneer wij onze begeleiding opstarten, geven 
we onder andere de uitleg over de verplichte 
eigen bijdrage van het VAPH. We geven soms 
adviezen waar een financiële consequentie 

aanhangt. Denken we maar 
aan adviezen om deel te ne-
men aan speelpleinwerken, 
aansluiten bij een G sport-
club, jeugdbeweging, con-
sultaties bij een psychiater of 
andere specialist, enzovoort. 
Een steevaste vraag die ik me 

daarbij stel is: “Is dit haalbaar voor 
jullie?” Het moeilijke antwoord is 

aanleiding om verder te zoe-
ken en te kijken. Wat is er aan 
de hand bij deze cliënt of 
in dit gezin? Waarom is het 
voor hen moeilijk?

Als thuisbegeleider moeten 
we ons bewust zijn van het feit 

dat mensen in armoede er niet 
graag over spreken. Meestal blijft 

het onder de radar en willen ze hun 
problemen verbergen omwille van beschaamd-
heid. Vaak is het een moeilijke stap om aan te 
geven dat ze het niet kunnen betalen of om aan 
te kloppen bij instanties die hen verder kunnen 
helpen. 

GEZINNEN
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Maar als we verder kijken, zien we dat deze 
cliënten net een zeer grote veerkracht hebben. 
Ze zijn creatief genoeg om toch de eindjes aan 
elkaar te knopen. En bovendien zijn ze zelf zeer 
behulpzaam en bereid om anderen te helpen. 
Het zijn net deze goede eigenschappen die ten 
goede komen tijdens de begeleiding, wanneer 
we samen doelstellingen opstellen.

We zijn niet wereldvreemd en bekijken, bespre-
ken en onderzoeken de context. Lukt het nog 
om erdoor te komen? Is het nog haalbaar en 
betaalbaar? Kom je er nog aan het einde van 
de maand? 

We zij geen dienst die zich bezighoudt met ar-
moede bestrijding. Maar als thuisbegeleidings-
dienst gaan we ook niet aan de kant staan. We 
engageren ons om samen en met toestemming 
van de betrokkene op zoek te gaan naar dien-
sten, organisaties die gespecialiseerd zijn op 
dat terrein. We zoeken samen, stimuleren en 
geven dat extra duwtje in de rug om toch de 
stap te zetten naar deze specifieke hulpverle-
ning.

WAAR KAN JE TERECHT?
In de zoektocht naar meer specialistische dien-
sten komen we meestal in eerste instantie te-
recht bij de diensten van het OCMW.  We klop-
pen aan om te kijken of er een bijdrage kan 
geleverd worden voor de kosten van speel-
pleinwerking, het lidgeld voor de sportclub,... 
OCMW-diensten zijn ook gemachtigd om de 
nodige attesten te geven die nodig zijn om 
beroep te kunnen doen op organisaties die 
verantwoordelijk zijn voor voedselbedeling. En 
ze zijn vaak ook heel goed op de hoogte van 
plaatselijke initiatieven die door vrijwilligers 
ondernomen worden en waarvoor al of een 
niet een attest nodig is. 

Ook het Centrum voor Algemeen Welzijn, of 
kortweg het CAW, verleent heel wat diensten 
die actief zijn in de aanpak van kans armoede.
Sint Vincentius is ook algemeen gekend en ac-
tief in heel Limburg. Zo verzamelen zij tweede-
handsspullen, zoals kleding en materialen, en 
stellen ze voedselpakketten samen, die ze op 
hun beurt weer verdelen onder kansarme ge-
zinnen. 

Verder zijn er vast en zeker heel wat mensen die 
zich engageren om kans armoede uit de wereld 
te helpen. Denk maar aan de bakker in de buurt 
die niet verkocht brood weg geeft of de kruide-
nier met niet verkocht bijna over de versheids-
datum heen voeding, enzo verder. 

Binnen het team jongeren en volwassenen zijn 
we onlangs gestart met een werkgroep rond 
kansarmoede. We willen ons zo meer informe-
ren over en verdiepen in kansarmoede om op 
die manier beter te kunnen informeren en be-
geleiden naar oplossingen. Wij thuisbegeleid(st)
ers zoeken graag met jullie naar oplossingen, 
wanneer je met een te klein budget moet rond-
komen.  

Zo zorg je goed voor jezelf, de anderen en 
vooral de kwetsbare.

- Geschreven door Robby Bloemen, thuisbe-
geleider binnen het team van de jongeren- en 
volwassenenwerking.
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Magenta 
In vorige nieuwsbrief maak-
ten we de workshop “ Balans 
vinden tussen het zorgen van 
je bijzonder kind en het dage-
lijks leven “ in Hasselt bekend. 
Deze workshops zijn onder-
tussen gestart. 

Magenta heeft sinds kort 
een nieuw project: 'To be or 
not to be?' Dit is een tool-
box die familieleden helpt 
om een keuze te maken bij 
het gebruik van een Persoon-
lijk Assistentiebudget of een 
Persoonsvolgend budget. En 
Magenta is opzoek naar tes-
ters voor deze toolbox!

Word ik persoonlijk assistent 
van mijn familielid, of niet? 
Wat zijn de alternatieven? 
Waar moet ik extra op letten?
Wat verandert er voor mij en 
mijn directe omgeving? Met 
deze moeilijke beslissing wor-
stelen heel wat familieleden 
van personen met een han-
dicap die een budget (zullen) 
ontvangen geconfronteerd. 
Het project ‘To be or not to 
be?' wil familieleden helpen 
om deze specifieke beslissing 
te maken. Het projectteam 
ontwikkelde daarvoor een 
toolbox. Die toolbox moet nu 

Tijd vrijmaken 
en batterijen 
opladen
Online module - woensdag, 
18 november van 19:30-21:00

In deze module brengt Ma-
genta we enkele items en in-
spirerende tips uit de work-
shop, waar je mee aan de slag 
kan gaan.
Deze online module vraagt 
geen voorbereidingstijd. 

Inschrijven voor de online 
module kan via de link:
ppw.kuleuven.be/ogop/ma-
gentaproject/formouders

Maak alvast kennis met de 
werking van Magenta aan de 
hand van een filmpje via deze 
link: bit.ly/3jBw3Dc.

GOED OM WETEN

eerst grondig getest worden. 
Daarom is het projectteam op 
zoek naar mensen die mee 
willen helpen testen. Er zullen 
twee soorten tests zijn. Een 
test om thuis te doen aan de 
hand van een website en een 
test om samen met andere fa-
milieleden te doen in de vorm 
van een workshop. Uiteraard 
wordt alles ‘coronaproof’ ge-
organiseerd. De toolboxtests 
zullen plaatsvinden in de 
maanden november, decem-
ber en januari. 

Ben je een familielid van een 
persoon met een handicap, en 
wil je graag met de toolbox aan 
de slag gaan en feedback ge-
ven? Stuur dan een mail naar 
magentatobe@kuleuven.be. 

Meer info over het pro-
ject bekom je via dit filmpje: 
woobox.com/4qzk4u/gal-
lery/BVLzUj-SJ64. En neem 
zeker ook eens een kijkje 
op de website van Magenta 
www.magentaproject.be.
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Circuit Sortie
Een recept voor meer 
sociale contacten voor
mensen met een beperking.

We kijken uit naar de tijd dat 
we weer meer uit ons kot 
mogen komen. Mensen met 
een beperking willen dat ook 
graag, maar dat is niet altijd 
eenvoudig. Wie veel drem-
pels kent in het dagelijks le-
ven, heeft een hoger risico op 
sociaal isolement. 
Daarom starten Inter en De 
Genereuzen met een nieuw 
project ‘Circuit Sortie’. Ze 
halen mensen met een beper-
king hopelijk volgende zomer 
uit hun kot en brengen ze 
naar hun lievelingsplekje dat 
ze de voorbije maanden het 
hardst hebben gemist. 

En het mooie is dat ze er niet 
alleen naartoe gaan. Maar in 
goed, genereus gezelschap. 

Ze sturen duo’s of kleine 
groepjes van mensen mét 
en zonder beperking samen 
de baan op. Zo ontdekken 
ze niet alleen nieuwe plekjes 
maar ook nieuwe vrienden.

Zo doe jij mee!
Deel je favoriete plekje op 
de website circiutsortie.be 
en vertel waarom je het zo 
leuk vindt. Vanaf dat je plek is 
goedgekeurd, verschijnt het 
op de website. Iedereen die 
jouw plekje ook leuk vindt, 
kan reageren en Inter en De 
Genereuzen brengen jullie in 
contact. Je kan kan dan met 
mekaar kennismaken via (vi-
deo)chat of telefoon. Heb je 
zin gekregen om op uitstap te 
gaan? Spreek dan af om sa-
men jullie plekje te bezoeken!

Boekentip
Zorgenmeisje, levenslang 
mantelzorger - door Frauke 
Cosaert

Het hebben van een zorgenkind 
is als koorddansen, tussen la-
chen en huilen, tussen hoop en 
wanhoop, tussen stiekem dro-
men en plots verwonderd zijn, 
tussen idealen bijstellen en an-
dere kleine dromen waarmaken.

Wanneer een zorgenkind in je 
gezin wordt geboren, staat je 
hele leven op zijn kop. Je ze-
kerheden veranderen in grote 
vraagtekens. Krampachtig ga je 
op zoek naar antwoorden. Voor 
sommige vragen kun je terecht 
bij specialisten, maar wat bij 
dat alles ontbreekt is de erva-
ringsdeskundigheid van ‘zor-
gouders’.

Zorgenmeisje is het verhaal van 
Frauke en Marie, van een bui-
tengewoon gewoon gezin op 
hun levenstocht. Het is een 
hoopvol verhaal, want gaan-
deweg leren ze nieuwe vriend-
schappen koesteren, zorg om-
armen en elke kleine stap op 
applaus onthalen. Ze vinden 
telkens weer een nieuw even-
wicht. Ze varen mee op de 
golven van hun zorgenmeisje, 
‘want als ze lacht… breekt de 
hele hemel open’.



VERHAAL

MIJN VERHAAL

Annemie (58): "Toen ik die donderdag, nu vijf 
jaar geleden, uit mijn bed stapte met een ste-
kende pijn in mijn nek, dacht ik nog dat ik ge-
woon slecht had gelegen. Maar hoe later het 
werd, hoe helser de pijn. Heel even heb ik ge-
twijfeld om niet te gaan werken, maar wat be-
weging zou me misschien goed doen. Wat van-
zelf komt, gaat vanzelf weer weg, toch? Achteraf 
gezien is dat mijn redding geweest. Dat ik niet 
op de zetel ben gekropen in een leeg appar-
tement en toch ben vertrokken. Want later die 
dag stuikte ik in het woonzorgcentrum, waar ik 
aan de slag was als pastoraal werker, voor de 
ogen van artsen en verpleegkundigen in elkaar. 
Terwijl zij onmiddellijk de eerste zorgen toe-
dienden, ging bij mij het licht uit, en dat voor 
tien weken lang.

De kans dat ik ooit nog wakker zou worden, 
was bijzonder klein, zo hoorde ik achteraf. Ik 
had een aneurysma, een uitstulping in de slag-
ader, die mijn hersenen vol bloed deed lopen. 
Omdat mijn hersenen het niet meer trokken, 
belandde ik in een diepe coma. Van die weken 
op de intensieve zorgen, herinner ik me bijna 
niets. Behalve dat er mensen huilend aan mijn 
bed zaten, terwijl ik verzonken was in een diepe 
slaap, en dat het leek alsof het altijd dag was, 
omdat het licht in de kamer nooit uit ging. Ik 
herinner me zelfs een verpleger die geïrriteerd 
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raakte omdat ik alle kabeltjes die in mijn neus en 
keel zaten continu wilde uittrekken. Onbewust, 
weliswaar. 'Als je niet stopt, moet ik je vastvin-
den', had die gezegd. Dat ik antwoordde dat hij 
dat dan maar moest doen, daar weet ik achteraf 
dan weer niets van. Begin oktober werd ik dan 
toch wakker. Niemand had het verwacht, be-
halve mijn vriend Jeroom. Artsen hadden hem 
al verschillende keren gevraagd wat langer te 
blijven toen hij naast mijn bed zat. De kans was 
immers groot dat ik er niet meer zou zijn tegen 
dat hij bij zijn auto was. Maar hij bleef erin ge-
loven. Zelfs toen duidelijk werd dat ik niet meer 
de Annemie van vóór het aneurysma was, week 
hij geen moment van mijn zijde en bleef hij bij 
me steunen. Het ging een lange weg worden, 
maar dat ik ontwaakte, was al een eerste stap in 
de goede richting.

Na tien weken intensieve zorgen, verhuisde ik 
naar neurologie. Drie maanden lang werd ik 
elke dag uit bed gehaald door de kinesist, om 
opnieuw spieren te kweken. Na al die weken 
in coma kon ik niet meer op mijn benen staan. 
Zelfs een vork naar mijn lippen brengen, was 
een hele opgave. Maar ik moest en zou beter 
worden. Hoe frustrerend het soms ook was om 
op het einde van de gang uitgeput in de ar-
men van de kinesist te vallen, om in een rolstoel 
terug naar de kamer te worden gebracht, één 

Annemie zweefde wekenlang tussen leven en 
dood na een hersenaneurysma



ding wist ik zeker: ik wilde niet afhankelijk zijn 
van verpleegkundigen, of van Jeroom. Ik wilde 
mijn vrijheid terug. Bij elke stap die ik zetten, 
dacht ik: dat is er eentje gewonnen. Zodra ik 
genoeg was aangesterkt, kon de revalidatie pas 
echt beginnen. In een gespecialiseerd centrum 
leerde ik álles opnieuw: eten, praten, schrijven, 
boodschappen doen en zelfs zingen. 

Vroeger zong ik de kathedraal plat, bij wijze 
van spreken. Maar plots moest ik heel veel 
moeite doen om ook maar één woord uit te 
spreken. Door de intubatie was ik bijna al mijn 
stemkracht verloren. Gelukkig werd ik omringd 
door de beste artsen en verpleegkundigen. Ik 
herinner me nog goed dat ik na zeven lange 
maanden onder aan de trap van het revalida-
tiecentrum stond en iedereen me luid stond 
aan te moedigen om zonder hulp boven te ge-
raken. Het heeft ongetwijfeld een paar minu-
ten geduurd vooraleer ik er was, maar in mijn 
hoofd waren het maar een paar seconden. Wat 
een overwinning! Ik was eindelijk klaar om naar 
huis te gaan.

Het enige wat ik aan het aneurysma heb over-
houden, is een wankel evenwicht. Na een dag-
je aan zee heb ik makkelijk vijf kilometer in de 
benen, maar slenteren of lang naar de grond 
staren, is moeilijk. Daar wordt nog steeds aan 
gewerkt bij de kinesist. Alleen werken zit er 
voor mij jammer genoeg niet meer in. Daar 
had ik het in het begin wel moeilijk mee. Maar 
intussen ben ik een trotse vrijwillger in twee 
schooltjes. Ik hoop dat ik dat volgend school-
jaar, ondanks corona, weer kan opnemen. In 
het ene leer ik de kinderen haken, want dat 
kunnen de meeste leerkrachten tegenwoordig 
niet meer (lacht). En in het andere help ik in het 
lenteklasje, bij de allerkleinsten. Ik ben blij dat 
ik dat nog kán doen, want het had ook anders 
kunnen aflopen. Vorig jaar ben ik op bezoek 

geweest op de dienst intensieve zorgen. Ge-
zond en wel, deze keer. Om het hele medische 
team - van artsen en verpleegkundigen tot ki-
nesisten en ergotherapeuten - nog maar eens 
te bedanken. Zonder hen zou ik hier vandaag 
niet meer staan. Iedereen wist nog heel goed 
wie ik was. De artsen noemen me tot de dag 
van vandaag nog steeds een mirakel, met en 
die woorden in mijn achterhoofd kan ik het le-
ven niet anders zien dan één groot geschenk.

Dit artikel komt uit de Libelle van 27/08/2020. We 
hebben de toestemming gekregen om het verhaal 
van Annemie te delen in onze nieuwsbrief.
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ENQUÊTE

BEVRAGING CORONABEGELEIDINGEN
Midden maart werden we verplicht om onze 
activiteiten, contacten en gewoontes on hold 
te zetten. Zelfs de meest dagelijk dingen, zo-
als gaan werken en naar school gaan, konden 
niet meer. Ook werden onze begeleidingen 
aan huis stopgezet. Toch wilden we onze be-
geleiding en ondersteuning verder zetten en 
dat deden via de online manier: bellen zon-
der beeld, videobellen, Whatsapp'en, e-mail, 
chatten... 

Met de stijgende cijfers zullen we deze ma-
nier van online begeleidingen verder zet-
ten. Daarom willen we jouw mening! Wat 
vond je van deze alternatieve manier van 
begeleiden? Laat het ons via deze korte en 
anonieme enquête.

ALGEMENE VRAGEN
1. Ben je een cliënt of familie van een cliënt? (Duidt 1 antwoord aan)
O cliënt   O broer van
O moeder van O zus van
O vader van  O anders: ______________________________________________________________
O partner van   

2. Je krijgt begeleiding voor (Duidt 1 antwoord aan)
O kind jonger dan 6 jaar    O jongere of volwassene met mentale beperking
O lagere schoolkind met mentale beperking O jongere of volwassene met motorische beperking
O lagere schoolkind met motorische beperking O jongere of volwassene met NAH
O lagere schoolkind met NAH  

6. Van welk team krijg je thuisbegeleiding? (Duidt 1 antwoord aan)
O vroegbegeleiding    O jongeren- en volwassenenteam
O lagere schoolteam (6-14 jarigen) O HANA
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VRAGEN OVER ONLINE HULP
4. Hoe heb jij je thuisbegeleider gesproken tijdens de lockdown (half maart-half mei)?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O bellen zonder beeld  O e-mail
O bellen met beeld  O anders: ______________________________________________________________
O chatten   

5. Welke van deze vormen van hulpverlening gebruikte u reeds voor de lockdown?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O bellen zonder beeld  O e-mail
O bellen met beeld  O anders: ______________________________________________________________
O chatten   

6. Hoe tevreden bent u van de online begeleiding? (Duidt 1 antwoord per rij aan)
helemaal niet 

tevreden
niet  

tevreden neutraal tevreden zeer tevreden NVT

bellen zonder beeld O O O O O O
bellen met beeld O O O O O O
chatten O O O O O O
e-mail O O O O O O
andere O O O O O O

7. Hoe ervaar je de kwaliteit van de online hulpverlening in vergelijking met een echt huisbezoek?
(Duidt 1 antwoord aan)
O online veel minder goed  O online beter
O online minder goed  O online veel beter
O geen verschil   

8. Welke vorm van hulpverlening zou u, wanneer er geen risico op corona is, verkiezen?
(Duidt 1 antwoord aan)
O uitsluitend via persoonlijk contact (echte huisbezoeken) 
O combinatie van persoonlijk en online/telefonisch contact
O uitsluitend online/telefonisch contact   

9. Indien je in de toekomst, wanneer er geen risico op corona meer is, gebruik zou maken van 
online/telefonische hulpverlening, welke mogelijkheiden zou je dan kiezen?
(Meerdere antwoorden zijn mogelijk)
O bellen zonder beeld  O e-mail
O bellen met beeld  O geen van bovenstaande
O chatten 
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10. Wat vind je van de duidelijkheid rond onze communicatie? (Duidt 1 antwoord aan)

heel onduidelijk eerder onduidelijk eerder duidelijk heel duidelijk
O O O O

11. Voelde je je ondersteund door de begeleiding? (Duidt 1 antwoord aan)
zeker niet eerder niet eerder wel zeker wel

O O O O

GEEF JE MENING
12. Wat had beter gekund? (Deze vraag is niet verplicht)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

13. Heb je zelf nog voorstellen? (Deze vraag is niet verplicht)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

14. Is er iets dat je nog wilt melden? (Deze vraag is niet verplicht)
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

BEZORG ONS JE INGEVULDE ENQUÊTE
Bezorg ons je ingevulde enquête via je thuisbegeleid(st)er of stuur het op per post (Dienst Ambulan-
te Begeleiding, Donkweg 49, 3520 Zonhoven) of per mail (DAB.DianeL@wegwijs.stijn.be).

Enquête online invullen
Vul je deze enquete liever online in? Dat kan via deze link 
https://forms.gle/ptcLuycqpUVRyCXL8 of door de QR-code 
in te scannen.

Heb je nood aan een gesprek?
Als je nood hebt aan een gesprek of als je je mening persoonlijk wilt delen, aarzal dan niet om con-
tact met ons op te nemen:
Diane Luyts - Tel: 0496/43 61 40 - DAB.DianeL@wegwijs.stijn.be
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