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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 
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011 55 99 60 

DAB@wegwijs.stijn.be 
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SOMS MOET JE EVEN 

VERTRAGEN 

OM DAARNA WEER TE 

KUNNEN VERSNELLEN 
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WIST JE DAT... 

 je op de website ‘zonderhongernaarbed.weebly.com’ linken naar facebook-
groepen per gemeente vindt? De bedoeling van deze groepen is een brug te 
vormen tussen mensen die iets willen delen met mensen die wat minder 
hebben. Dit kan gaan om restjes avondeten tot droge voeding, groenten en 
conserven. Neem zeker eens een kijkje!  

 

 Je via de website https://www.strandverblijf.be/nl/algemene-info/
toegankelijke-kust heel wat nuttige informatie vindt omtrent toegankelijk-
heid aan de Belgische kust.  

PODCASTTIP 

Wat je nog niet wist over….. is een podcast van Leef, het gezondheidsmagazine 
van CM. Deze podcast bestaat uit vijf afleveringen waarin telkens één Bekende 
Vlaming openhartig vertelt over de obstakels in zijn of haar leven. Het gaat over 
onze gezondheid in de breedste zin van het woord. Over de zorg voor iemand 
anders, maar ook die van jezelf.   

De podcast is te vinden op spotify of via de website : https://leefmagazine.be/
luister/podcast 

https://zonderhongernaarbed.weebly.com/
https://www.strandverblijf.be/nl/algemene-info/toegankelijke-kust
https://www.strandverblijf.be/nl/algemene-info/toegankelijke-kust
https://leefmagazine.be/luister/podcast
https://leefmagazine.be/luister/podcast
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Een terugblik en een vooruitblik op ons 

Breincafé  

Ons Breincafé mocht na twee keer uitstel omwille van Corona op 14 mei 2022 eindelijk          
doorgaan. Van derde keer goede keer gesproken!  

Er waren 60 inschrijvingen en we zorgden voor een gemoedelijke, ongedwongen sfeer waarin 
mensen elkaar konden ontmoeten. Blij waren we dat we een oud-cliënt en intussen auteur van 
het boek ‘Altijd onderweg’ mochten ontvangen. Eveneens waren we trots op de getuigenis van 
een cliënt over de impact van hersenchirurgie bij epilepsie. De kunstwerken die enkele cliënten 
tentoonstelden waren een schot in de roos.  

Dit alles leidde tot alleen maar tevreden deelnemers. Hier enkele reacties die we mochten 
ontvangen van onze cliënten: 

‘ “Ik vond het opvallend hoeveel bekende gezichten er voor mij waren.’ 

‘ Mijn verhaal vertellen aan lotgenoten gaf me veel energie, ik hoop zo iets te kunnen betekenen 
voor anderen.’ 

‘De getuigenis over epilepsie vond ik heel goed. Voor mijn echtgenote was de herkenbaarheid 
fijn.’  

‘De ontmoeting met anderen die reeds meerdere jaren dan mij moeten omgaan met de gevolgen 
van een hersenbloeding geeft mij vooral veel moed.’ 

‘De getuigenissen waren niet alleen herkenbaar, ze waren vooral pakkend.’ 

‘Ik voelde me plots meer, anders en gezien om meer dan mijn NAH.’ 

‘Het breincafé was een zeer fijne ervaring voor mezelf en mijn echtgenote. We leerden mensen 
kennen met dezelfde problematiek, je begrijpt elkaar, kunt ervaringen uitwisselen en was zeer 
leerzaam voor ons.’ 

‘Ik ben ook erg tevreden met het resultaat van de tentoonstelling. We hoorden hoe enthousiast 
mensen waren over mijn kunstwerken en dit deed me nog meer zin krijgen om verder te gaan. 
‘De dag had zelfs voor ons langer mogen duren.‘ 

 ‘Positieve ervaring. Fijn om iemand terug te zien waarmee ik een goede klik had tijdens de reva-
lidatie. We hebben onze gegevens uitgewisseld en houden contact.’ 

‘Voor mij mag er iedere week een breincafé georganiseerd worden. Het was gezellig. De getuige-
nissen vond ik interessant.’ 
 
‘Een zeer goed initiatief. Ik kijk al uit naar de volgende editie.’ 
 

Ook wij als HANA-team hebben die dag genoten van het samenzijn en wij kijken dan ook uit 
naar een vervolg. Op 14 oktober 2022 zetten wij onze deur met heel veel goesting opnieuw 
open! Noteer het alvast in je agenda.  
Een uitnodiging volgt op een later moment.  

Het HANA-team.   
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In het voorjaar van 2020 staken we met vier enthousiaste collega’s de koppen bij mekaar om 
een heuse brussenwerking (brussen staat voor broers en zussen) voor DAB op te richten. Na 
een grondige studie van literatuur over brussen, contact met andere thuisbegeleidingsdien-
sten, overleg met onze collega’s van LSA, veelvuldig brainstormen én financiële steun van een 
Hart voor Limburg werden onze brussenkoffer en onze brussenbijeenkomst geboren.   
 

In plaats van de focus op de doelgroep, willen wij de brus-relatie centraal zetten. Vandaar on-
ze naam: “Jij in de kijker”.  
 

In onze brussenkoffer komen 6 thema’s aan bod. We baseerden ons vooral op het weten-
schappelijk onderzoek van Tinneke Moyson.  
 

De thema’s zitten in 6 toffe zakken in onze koffer, ieder thema in een andere kleur.      

De thema’s: 

1. Jij in de kijker 

2. Niet ok is ook ok 

3. Uitdagingen in jouw brusrelatie 

4. Andere brussen ontmoeten 

5. Ouderpakket 

6.Volwassen brussen 

Ben jij vooral een zorgende brus, een perfecte brus, een afwezige brus of een afleidende brus?  

Wil je graag weten welke brus je bent, speel dan zeker het profielspel dat we zelf ontworpen.  
 

Op 25 mei was onze eerste bijeenkomst een feit. Klein maar fijn zijn we begonnen. Met vier 
brusjes van lagere schoolleeftijd hadden we een super namiddag.  

Wil je meer weten over onze 
koffer of onze brussenbijeen-
komst, spreek dan zeker je thuis-
begeleidster aan of stuur een 
mailtje naar 
dab.brussen@wegwijs.stijn.be  

mailto:dab.brussen@wegwijs.stijn.be
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Maar mijn kindje praat nog niet!  

We krijgen tijdens onze begeleidingen vaak de vraag wat een kindje al moet kun-
nen ”zeggen” en of logopedietherapie al zinvol kan zijn.  

Om deze vragen te beantwoorden moet je echter elke kind in elke situatie afzon-
derlijk bekijken. Taal is namelijk maar één onderdeel van de communicatiemoge-
lijkheden die een kindje bezit maar de talige uitingen van een kind zijn natuurlijk 
wat het meest in het oog (of het oor) springt.  

 

 

Van het huilen van een baby tot het zeggen van de eerste woordjes is al een heel proces voor 
een kindje maar communicatie bestaat uit veel meer dan dit. Denk bijvoorbeeld aan de gezichts-
uitdrukkingen (mimiek), gebaren, bewegingen en aanrakingen, het kunnen horen en het luiste-
ren en aandacht geven,… Ook het begrijpen van de communicatieve signalen van anderen en de 
situatie en context waarin iets plaatsvindt of waarin het kindje opgroeit zijn een onderdeel van 
hoe communicatie met je kindje plaatsvindt.  

Daarnaast moeten we ook rekening houden met het totale ontwikkelingsproces van een kindje. 
De taalontwikkeling is namelijk een onderdeel en verweven met de algemene ontwikkeling 
(cognitie, motoriek, sociale ontwikkeling, medische problematieken, erfelijke factoren…) 
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Het is dus alles behalve gemakkelijk om een algemene standaard vast te leggen rond de taalont-
wikkelingsmijlpalen. Het vaststellen wanneer we iets een taalprobleem of taalachterstand kun-
nen noemen is dus zeer complex . 

Omdat we de taal best als onderdeel van het gehele ontwikkelingsproces benaderen, is het be-
langrijk om bij vragen te overleggen met je thuisbegeleidster en je behandelend arts. Zij kunnen 
hierin dus zeker meer duidelijkheid scheppen en zo een meerwaarde zijn in de zoektocht naar 
aangepaste stimulatie en communicatieondersteuning van je kindje. 

Toch gaan we in deze tekst de ontwikkeling van de talige uitingen van kinderen proberen chro-

nologisch te schetsen. 

We spreken hierbij van minimale taal/communicatievaardigheden (dus wat een kindje minimaal 
kan op een bepaalde leeftijd). 

 

Tussen 0 en 6 maanden gaat een kindje reageren door te huilen, hij begint naar anderen te la-
chen en zoekt oogcontact. Dit huilen kan verschillend worden geïnterpreteerd door zijn omge-
ving, hij kirt ook van plezier en reageert op taal van anderen door te vocaliseren (geluiden ma-
ken) en beginnend te brabbelen (klankherhalingen).  

Tussen 6 en 12 maanden gaat een kindje geluidjes maken en aanwijzen, hij zwaait bij begroeting 
of afscheid en kan vaak nog enkele andere natuurlijke gebaren gebruiken, hij gaat reageren op 
zijn naam en kijkt waar jij naar wijst, hij begrijpt al heel wat woorden maar gebuikt ze nog niet. 
Hij gebruikt een 3 tal losse woorden maar nog niet iedereen kan die begrijpen, hij brabbelt lan-
ger achtereen, wijst voorwerpen aan en laat ze zien aan anderen. 

Vanaf 1 jaar zien we een langzame toename in de woorden die een kindje gebruikt. Het zijn niet 
steeds articulatorisch correcte woorden en vaak ook vaste uitdrukkingen om iets te benoemen 
bv “tuut, tuut” voor auto, “woef” voor hond,….maar hij probeert nu je woorden te imiteren en 
maakt meer gebruik van gebaren om iets duidelijk te maken. De uitingen bestaan nog uit 1 
woorduitingen, nog geen meerwoordzinnen. Hij begrijpt ondertussen wel veel meer woorden 
dan hij gebuikt.  

Tussen 1,5 en 2 jaar zien we een woordenschat explosie. Er komen in een snel tempo steeds 

meer woorden voor (die nog steeds niet articulatorisch correct moeten zijn) en ook het begrij-

pen van woorden/taal  stijgt exponentieel. Dat merk je bv bij het vragen naar lichaamsdelen, 

zoeken van prenten in een boek. Hij laat ook zien dat hij je begrijpt door instemmend te reage-

ren op een vraag en kan zelf ook naar voorwerpen vragen. Je kindje kan nu al vaak 2 woordjes 

samen voegen tot een korte 2 woorduiting.  
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Tussen 2 en 2,5 jaar gaat je kindje reageren op wie-wat-waar vragen, kan instemmend reageren 
op een vraag naar een fysiek gevoel (bv pijn, warm, koud) De taal/communicatie bevindt zich 
echter nog in het hier en nu. Het begrijpen van de taal is al zeer goed ontwikkeld en ook de taal-
productie wordt steeds ruimer. De uitspraak en woordvorming worden ook beter maar zijn nog 
niet volledig correct. Je kindje gaat nu 3woorduitingen maken.  

Tussen 2,5 en 3 jaar wordt je kindje steeds verstaanbaarder voor bekenden. Hij stelt vragen en 
herhaalt wat hij zegt als je dat vraagt, hij voert tweevoudige opdrachtjes uit en begrijpt wie- wat- 
waar vragen in het hier en nu. Hij zegt nu al heel wat woorden, heeft woorden voor bekende 
mensen, plaatsen en voorwerpen, hij kent al enkele kleuren en kan ze benoemen. Hij maakt ook 
vraagzinnetjes, zonder en met vraagwoorden. 

Tussen 3 en 5 jaar wordt je kindje ook beter verstaanbaar voor onbekenden. Hij gaat zelf commu-
nicatief in interactie gaan met je, vraagt om hulp of vertelt wat er gebeurd is. Hij gebruikt ook 
taal om over iets te praten buiten het hier en nu, hij gebruikt taal in zijn spel. Hij begrijpt eenvou-
dige verhaaltjes die aansluiten bij het dagelijks leven, ook “wanneer” en “hoe” vragen kan hij nu 
begrijpen. De woordenschat blijft uitbreiden en ook de zinnetjes die hij zegt worden steeds com-
plexer met nevenschikkingen, vraagzinnetjes, gebiedende wijs. De werkwoorden worden nog 
niet steeds correct vervoegd en ook de uitspraak is nog niet steeds correct.  

Als je kindje 5 jaar en ouder is komt de taalontwikkeling in de laatste vervolmakingsfase. We zien 
de verstaanbaarheid en de uitspraak nu in een afrondende fase komen maar tot 8 jaar kunnen er 
nog steeds uitspraakproblemen optreden. Taalregels worden steeds beter toegepast en je kan 
stellen dat de taal nu een volwaardig communicatiemiddel is.  

Helemaal stopt de taalontwikkeling nooit, we leren steeds nieuwe woorden bij (denk maar aan 

alle nieuwe woorden die we leerden door ons computer en GSM gebruik of de nieuwe woorden 

die we leerden tijdens de coronacrisis). Maar we kunnen deze woorden snel leren begrijpen en 

gebruiken in ons dagelijks leven.  

 

 

 

 
 

Als je nu denkt:: “mijn kindje praat precies niet zoals hierboven beschreven wordt.”,  dan kan je 
dit best eerst opnemen met je thuisbegeleidster om samen te bekijken wat de mogelijke reden 
kan zijn en dan op zoek te gaan naar de juiste ondersteuning en uitklaring van de taal/
communicatiemogelijkheden van je kindje.  

Een eerste stap is altijd om samen thuis aan de slag te gaan en de focus wat meer te leggen op 
de taal/communicatievaardigheden. In de thuisbegeleiding is het echter niet de bedoeling om 
therapie te geven aan je kindje. Wel trachten we samen met jullie handvatten te creëren om op 
een talige manier met je kindje om te gaan. We doen dit als een geïntegreerd geheel in het dage-
lijks bezig zijn met jullie kindje zodat de tijd die je hier extra moet aan besteden beperkt blijft. 
Het lijkt op deze manier ook meer op “spelend” contact nemen en “spelen” met woorden om op 
deze manier te werken aan een goede band met je kindje.  
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Daarnaast bestaat altijd de mogelijkheid om logopedische ondersteuning (directe therapie) op 

te starten maar de mogelijke onderliggende reden van de tragere taalontwikkeling kan ervoor 

zorgen dat je kindje gewoon nog niet beter kan spreken dan het nu op dit moment doet. Het is 

dan belangrijk om dit te erkennen en ervoor te zorgen dat je kindje door al de stimulatie en 

therapie zijn spontaniteit niet verliest en gedragsproblemen ontwikkelt. Je kan dan beter op 

een natuurlijke manier in een veilige thuiscontext zo werken dat je kind niet merkt dat je rond 

taal/communicatie bezig bent maar dat je kindje het gevoel heeft dat je fijn met hem “speelt” 

zonder moeten en met veel liefde en aandacht met hulp van je thuisbegeleidster (indirecte 

begeleiding). 

Dus wat kun je nu doen als je met vragen zit rond de taalontwikkeling van je kindje? 

 Bespreek je ongerustheid altijd eerst met je arts en met je thuisbegeleidster. 

 De thuisbegeleidster kan dan, indien nodig, een indirecte begeleiding opstarten of er kan 

bekeken worden of er al directe therapie nodig/mogelijk is bij een logopediste. 

Wat kan je al zelf doen? 

 Probeer thuis op een natuurlijke en speelse manier taal aan te bieden. 

 Zing samen liedjes en dansen mag ook! 

 Lees samen boekjes maar start met prentjes benoemen of foto’s kijken. 

 Praat over alles wat je ziet en doet maar las ook stilte momenten in en geef aandacht aan 

de omgevingsgeluiden. 

 Als je kindje al wat ouder is kan je taalgrapjes maken , flauwe mopjes vertellen en rijm-

spelletjes spelen. 

Meer informatie hierover kan je krijgen van je thuisbegeleidster of m.b.v de teksten “tijd voor 

een leuke babbel” en “voorleeskoffer”. 

Alvast veel babbelplezier! 

 

Geraadpleegde bronnen:  

Goorhuis, SM en Schaerlaekens A.M. (1997) handboek taalontwikkeling, taal-

pathologie en taaltherapie bij Nederlandssprekende kinderen, De Tijdstroom  

Goorhuis-Brouwer, S.M. (2007). Taalachterstanden op jonge leeftijd en de 

effecten van therapie. Signaal, 60, 2-8. 

Samenvatting:  eindrapport-state-of-the-art-programma-
consultatiebureaus.pdf (kindengezin.be) Onderzoek naar de wetenschappe-
lijke state of the art op het vlak van preventieve gezondheidszorg voor kin-
deren onder de 3 jaar Uitgevoerd in opdracht van Kind en Gezin, Leuven 14 
juli 2010 
Bron-URL: https://www.ouders.nl/artikelen/laat-met-praten 

Wanneer doe je beroep op een logopedist – VVL 

ADP_Bijlage6_Mijlpalen in de spraak- en taalontwikkeling.pdf 
(prodiagnostiek.be) 

Mijlpalen spraakontwikkeling en taalontwikkeling – Kijk op Ontwikkeling  

https://modulas.sig-net.be/uploads/artikels_signaal/signaal_60_2007_taalachterstanden.pdf
https://modulas.sig-net.be/uploads/artikels_signaal/signaal_60_2007_taalachterstanden.pdf
https://www.kindengezin.be/img/eindrapport-state-of-the-art-programma-consultatiebureaus.pdf
https://www.kindengezin.be/img/eindrapport-state-of-the-art-programma-consultatiebureaus.pdf
https://www.ouders.nl/artikelen/laat-met-praten
https://www.vvl.be/wanneer-doe-je-beroep-op-een-logopedist/
https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage6_Mijlpalen%20in%20de%20spraak-%20en%20taalontwikkeling.pdf
https://www.prodiagnostiek.be/materiaal/ADP_Bijlage6_Mijlpalen%20in%20de%20spraak-%20en%20taalontwikkeling.pdf
https://www.kijkopontwikkeling.nl/mijlpalen/mijlpalen-spraakontwikkeling-taalontwikkeling/
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We zitten nog volop in de vakantieperiode maar 1 september komt nu snel in zicht. 
De vakantie is voor velen een periode om te vertragen, het vaste ritme wat los te la-
ten en tijd en ruimte te maken voor andere activiteiten. Maar na twee zomermaan-
den komt de schoolstart terug in zicht.  
Sommige kinderen kunnen niet wachten om terug naar school te gaan. Ze hebben hun klasge-
noten gemist, ouders merken dat hun kind de structuur van de school nodig heeft, sommige 

kinderen zijn wat uitgekeken op het spelen thuis of kunnen hun vrije tijd moeilijk invullen… 
Andere kinderen kijken er niet naar uit. Zij genieten van het verblijven in hun veilige thuisco-
con, van de rust thuis, van het tragere tempo of de vermindering van prikkels en indrukken… 
 

Als mama of papa kan je deze dubbele gevoelens misschien wel herkennen. Aan de ene kant 
ben je misschien blij of opgelucht dat de gewone routines zich kunnen herstellen, dat je kind 
opnieuw bij klasgenoten kan zijn, dat je kind weer nieuwe dingen kan leren op school… En an-
derzijds voel je je misschien onzeker: Zal het opnieuw vertrouwd zijn op school? Zal mijn kind 
zich goed kunnen aanpassen? Zal het niet te druk zijn? Zal mijn kind de rust en het tragere rit-
me van de vakantie gaan missen? 
Het is belangrijk dat je als ouder op een geruste manier en vertrouwensvol naar de schoolstart 
kan toeleven. Dit zal je kind helpen om hetzelfde te doen. 
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Spannend, zo terug naar school… 
 

Het is belangrijk om als ouder te begrijpen dat de schoolstart een grote aanpassing kan zijn 

voor kinderen: de dagelijkse routines rond het schoolgaan zijn misschien niet meer gekend, 

kinderen moeten opnieuw wennen aan het omgaan met klasgenoten, ze zijn de drukte 

en vele prikkels niet meer gewoon, op school zijn er misschien andere gewoontes of afspraken 

bijgekomen, kinderen die naar een nieuwe school gaan staan sowieso voor grote veranderin-

gen,…  Deze zaken kunnen kinderen spanning geven. Wanneer kinderen spanning ervaren, 

kunnen ze dit uiten met woorden of via hun gedrag. Dit hangt samen met de mogelijkheden 

van het kind, maar kan bijvoorbeeld ook verschillen naargelang de situatie en de ervaren span-

ning. Wanneer het kinderen lukt om zich te uiten met woorden, kunnen ze ons vertellen of ze 

uitkijken naar de schoolstart, welke bezorgdheden ze hebben, hoe ze zich voelen, ze stellen 

vragen… Spanningsgedrag dat kan voorkomen is bijvoorbeeld stiller zijn of teruggetrokken zijn, 

prikkelbaar zijn of veel boos worden, onrustig of druk gedrag… 

Het is belangrijk dat we deze verbale én niet-verbale uitingen van kinderen ernstig nemen. Dat 

we tijd nemen voor hun gevoelens en bezorgdheden en dat we hier de nodige aandacht aan 

geven. Wanneer je kind zich gezien en begrepen voelt, zal hij of zij zich gesteund voelen en ho-

pelijk ook steviger aan de schoolstart kunnen beginnen. 
 

Hoe kan je je kind ondersteunen? 

- Probeer het kind taal aan te reiken voor de gevoelens, gedachten, zorgen, vragen… waar hij 

of zij mee zit. Dit kan met behulp van woorden, maar ook prenten, zoals bv. een gevoelsther-

mometer, kunnen helpend zijn. Wanneer we taal kunnen geven aan zaken die spannend zijn, 

voelen kinderen zich begrepen en het helpt hen om steviger te staan. 

 

- Laat je kind merken dat hij of zij bij jou terecht kan met zorgen en vragen. Laat je kind voelen 

dat je er graag voor hem wil zijn. 

 

- Neem tijd om samen te wennen aan de dagelijkse structuur en routines die gaan veranderen: 

terug op tijd naar bed, zich ’s morgens vlot aankleden, eten op vaste tijdstippen… Probeer dit 

in de laatste vakantieweken stapsgewijs terug op te bouwen. 

 

- Probeer samen toe te leven naar de eerste schooldag: de boekentas terug uit de kast halen, 

samen nakijken of alle schoolbenodigdheden in orde zijn, samen al eens gaan kijken aan 

de schoolpoort, een aftelkalender gebruiken om de schoolstart te visualiseren,…  Natuurlijk is 

het belangrijk om dit op maat van je kind te doen. Sommige kinderen zijn meer gerust wan-

neer ze op voorhand voorbereid worden, andere kinderen worden net meer gespannen wan-

neer de schoolstart te veel op voorhand wordt aangekondigd. Volg hierin de noden van je kind. 
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- Geef me de 5!  Probeer veel duidelijkheid te bieden rond wat er gaat gebeuren. Duidelijkheid 
biedt veiligheid en geeft rust. Hiervoor kan je vijf vragen beantwoorden: Wanneer gaat de school 
beginnen? Waar ga ik naartoe? Wie gaat er allemaal zijn op school of in mijn klas? Wie is mijn 
juf of meester? Hoe gaan de eerste schooldagen en de dagen erna er uitzien? Wat gaat er ge-
beuren? Als dat belangrijk is voor je kind, kan je ook informatie ook proberen te visualiseren. 
Prenten,picto’s, foto’s of tekeningen kunnen soms helpen om informatie te verduidelijken. 

 

- Aarzel niet om de school van je kind te contacteren bij vragen of ongerustheid. Zij ondersteu-

nen je kind graag in het maken van een vlotte schoolstart. 

Naar school gaan, betekent ook thuis komen 
Na een drukke schooldag, komen kinderen naar huis met al hun ervaringen, belevenissen, 
vertelsels en met alle gevoelens die daarbij horen. Thuis, bij mama en papa, kunnen kinderen 
opnieuw “bijtanken”, hun emmertje leegmaken, de batterijtjes terug opladen… Mooie metafo-
ren, maar wat wordt hiermee bedoeld? 

 
- Een vaste routine of structuur kan helpen om rustig thuis te kunnen komen. Voorbeelden zijn 
een vaste volgorde om de schoolspullen op te ruimen, een vast snackmomentje aan tafel, even 
samen in de zetel gaan zitten om te babbelen… 
Zoek samen naar een voorspelbare routine die rust biedt. 

 
- Neem tijd voor je kind wanneer het thuiskomt van de school. Geef je kind de kans om te vertel-
len, te knuffelen, samen met jou iets te doen of gewoon in je buurt te zijn. De nabijheid van ma-
ma of papa biedt veiligheid en geruststelling na een dag vol avontuur. 

 
- Probeer zelf ook te verwoorden wat je ziet bij je kind en stel vragen. Dit helpt kinderen om 
uiting te geven aan hun gedachten en gevoelens. Bijvoorbeeld: “Ik zie dat je wat stil bent. 
Het was misschien een drukke dag voor jou?” 
Stel je kind steeds gerust. Bijvoorbeeld: “We zijn nu gezellig samen thuis en we gaan er nog een 
rustige avond van maken.” 

 
- Sommige kinderen hebben na schooltijd een rustmomentje nodig (bv. op een rustig plekje in 
een boek kijken), andere kinderen hebben vooral nood aan een uitlaatklep (bv. op de trampoline 
springen). Beide soorten activiteiten helpen je kind om de gebeurtenissen van die dag te verwer-
ken. Zoek naar wat werkt voor jouw kind.  

 

Wij wensen alle kinderen en jongeren veel succes op 
hun eerste schooldag! 
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BOEKENTIP 

Ouders van kinderen met een stoornis in het autistisch     
spectrum (ASS) hebben meestal een hele zoektocht achter de 
rug, voordat zij eindelijk begrijpen waar het gedrag van hun 
kind vandaan komt. Het accepteren en leren omgaan met    
deze diagnose is een uitdaging. Daarbovenop krijgen deze ge-
zinnen vaak te maken met onbegrip en onwetendheid van de 
buitenwereld met clichés en weerstand.  
 
Auteur Pascale Bruynseels is al jaren actief als                          
gezinsbegeleider van kinderen met ASS in België. Zij schreef 
dit boek om deze ouders een hart onder de riem te steken, 
maar vooral ook om de omgeving van het gezin (familie, 
vrienden, buren, leerkrachten, sportcoaches, etc.) te informe-
ren. Dit boek geeft in heldere taal inzichten en tips aan ieder-
een die ASS van dichtbij beleeft.  

'Een boek vol uitleg dat bijdraagt aan meer begrip en minder oordelen vanuit de omgeving. Een 
boek dat ouders en hun omgeving helpt om kinderen met ASS helemaal te accepteren zoals ze 
zijn met al hun moois en al hun uitdagingen.' zoals omschreven in het voorwoord van Tischa Ne-
ve, kinderpsycholoog en opvoedkundige.  

SPEELHOEK 

Wat is sensopatisch spel? 

Sensopatisch spel is al spelenderwijs het beleven en ontdekken van je eigen zintuigen. Het heeft 
verschillende voordelen, zo is het voordelig voor de fijne motoriek maar is het ook een rustge-
vende activiteit waar kinderen leren omgaan met hun eigen zintuigen. Sensopatisch spel kan je 
met allerlei materialen doen. Je kan ze zelfs zelf maken. Hieronder vind je enkele voorbeelden 
van wat je zelf kan maken:  

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

Vroegbegeleiding DAB (dabvroegbegeleiding) - Profiel | Pinterest 

https://no.pinterest.com/dabvroegbegeleiding/
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GOZZ  

 

In 2017 startte het Gozz verhaal. 

Waar toen de focus lag bij kindjes met een beperking zijn ze ondertussen gegroeid naar ieder-
een die nood heeft aan specifieke kleding. Kleding die niet alleen praktisch maar vooral ook 
mooi is! 

Zo werken ze ondertussen samen met het VAPH maar ook met  woonzorgcentra’ s , LM shops, 
apotheken, thuisverpleegkundige, …. 

Tijdens de samenwerking stappen ze samen met jullie in jullie persoonlijk verhaal en bekijken 
zo waar de mogelijkheden liggen. Ze streven ernaar om dit via een persoonlijk contact te ver-
wezenlijken met respect voor alle betrokkenen. 

Geen vraag is te gek dus twijfel niet om deze te stellen. 

 

 

 

 

https://www.gozz4all.com/ 

Mail  
info@gozz.be 

Tel. 
+32 49 61 69 908 

https://www.gozz4all.com/
mailto:info@gozz.be
tel:+32496169908
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TALENT IN DE KIJKER 

Heb  jij net als Jenny een talent dat je 
met ons wil delen? 

 

Bezorg het ons dan via mail: 

DAB@wegwijs.stijn.be 

Of via je begeleid(st)er 

 

https://www.gozz4all.com/
mailto:info@gozz.be
tel:+32496169908
mailto:dab@wegwijs.stijn.be
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ONTSPANNING 

OPLOSSING 

SUDOKU 
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WOORDZOEKER 



 

20 | DAB Nieuwsbrief   

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 


