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Voorwoord

Beste ouders, collega’s, sympathisanten,
Wat gaat de tijd snel! Voor we het goed en wel beseften was het weeral
mei en hoog tijd voor een nieuwe Flash boordevol Kadodder-nieuws!
We beginnen onze Flash met een terugblik op 2016, het jaarverslag
geeft een kijk van wat er allemaal gebeurd is in 2016 van
aanmeldingen en begeleidingen. We trachten ook om wat meer
duidelijkheid te geven rond de veranderingen binnen de zorgsector.
In deze editie geven we graag het woord aan onze collega’s van de
Triple P werkgroep. Ze geven een woordje uitleg bij hun werking en
wat jullie van een Triple P traject mogen verwachten. Ook de
werkgroepen WAK en Emotionele ontwikkeling geven een korte uitleg
over hun werking.
We blikken terug op het ontstaan van onze thuisbegeleidingsdienst en
op de startactiviteit van onze brussen.
Met spijt in het hart nemen we ook afscheid van 2 collega’s die een
andere uitdaging aangaan. Maar vooraleer we ze laten gaan,
onderwerpen we Elke nog aan een laatste interview!
In onze vaste rubrieken bezorgen we jullie belangrijke weetjes,
interessante boeken en films en data die je zeker moet onthouden!
Veel leesplezier!

Als je huilt omdat de zon verdwenen is,
beletten je tranen je de sterren aan de hemel te zien.
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Nieuws uit Kadodder
Jaarverslag 2016
Zoals elk jaar geven we een kleine samenvatting van ons jaarverslag.
Hieronder vinden jullie wat er in 2016 zoal aan aanmeldingen en
begeleidingen gebeurd is.
Aanmeldingen

In de loop van 2016 meldden zich 278 gezinnen aan voor
thuisbegeleiding: 184 kinderen en 93 jongeren en volwassenen (JOVO).
Daarnaast kwam er ook reeds een vraag tot begeleiding voor een
kindje waarvan de geboorte in 2017 is voorzien.
We konden de thuisbegeleiding opstarten bij 213 gezinnen, hierbij
waren ook nog wachtenden van 2015.
We doen ons best de wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Momenteel
lukt ons dit aardig en is er in de meeste regio’s geen wachtlijst of een
wachtlijst van enkele maanden.
Veel kinderen worden doorverwezen naar Kadodder door een
multidisciplinair team, bv. een centrum voor ontwikkelingsstoornissen
(COS) of centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). We zien echter een
stijging bij de ziekenhuizen en specialisten, waardoor zij nu na de CLB’s
de tweede grootste groep doorverwijzers vormen.
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Gezinnen in begeleiding (grafiek aanpassen)

In 2016 werden er in totaal 760 personen begeleid: 458 kinderen
jonger dan 13 en 302 jongeren en volwassenen.
We begeleidden vooral kinderen, jongeren en volwassenen met een
lichte en matige verstandelijke beperking. Heel wat kinderen en
jongeren hebben bijkomende problemen zoals autisme of
gedragsproblemen.
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Bij 151 personen kon de begeleiding afgerond worden in 2016.
Afrondingen zijn belangrijk om nieuwe gezinnen te kunnen opstarten.
De belangrijkste reden van afronding is vaak dat de hulpvragen in
voldoende mate werden beantwoord. Daarnaast zien we dat een aantal
kinderen die aangemeld worden met een ontwikkelingsvertraging
uiteindelijk zodanig evolueren dat ze niet meer tot onze doelgroep
(verstandelijke beperking) behoren. Het komt ook veel voor dat de
persoon kon worden doorverwezen naar een andere vorm van
hulpverlening: bv een andere thuisbegeleidingsdienst of een MFC/FAM.
Van de kinderen en jongeren die we begeleidden gaat het grootste
gedeelte naar school. Het grootste gedeelte van deze kinderen en
jongeren ging naar het buitengewoon lager en secundair onderwijs.
Een klein percentage ging naar het gewoon onderwijs : 89 kleuters
gingen naar de gewone kleuterschool, 14 kinderen volgden les in het
gewoon lager onderwijs.
Begeleidingen

Onze thuisbegeleiders deden 8 960 mobiele begeleidingen. Dit wil
zeggen een ondersteuning van de cliënt via een huisbezoek of een
ondersteuning van de cliënt elders (bv bij de dokter of tijdens een
overleg op school).
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Daarnaast werden er ook nog 388 ambulante begeleidingen
geregistreerd. Dit zijn begeleidingen die op de dienst gebeurd zijn (bv.
Individuele gesprekken, individuele begeleiding Triple P, …).
Er waren ook 250 groepsbegeleidingen (= ondersteuning in groep: bv
ouderpraatgroep, brussenwerking,…).
De frequentie van de huisbezoeken verschilt erg van gezin tot gezin en
hangt ook af van de fase van de begeleiding.
De meeste gezinnen krijgen veertiendaags tot maandelijks
thuisbegeleiding.
In sommige gezinnen komt de thuisbegeleider wekelijks en in andere
gezinnen maar om de twee of drie maanden.
PPTH
In 2016 werd er praktisch pedagogische thuishulp geboden in 79
gezinnen.
Sinds 1 januari 2015 werd de dienst ppth ook ondergebracht onder de
regelgeving thuisbegeleiding.
Binnen de ppth werden er in 2016 2756 uren oppas geleverd, gespreid
over 980 oppasbeurten.
Per 3 uur oppas wordt hiervoor 1 begeleiding gerekend.
In 2016 registreerden we op die manier 918 begeleidingen.
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Financieel
Ook dit jaar willen wij U een woordje uitleg geven over de financiën van
Kadodder.
Wat zijn onze kosten? Waar komen onze inkomsten vandaan? Hoe
staan we ervoor?
De dienst is werkgever en moet er voor zorgen dat naast de lonen
voldoende bijdragen betaald worden voor sociale zekerheid,
verzekeringen, arbeidsgeneeskundige dienst …
Het grootste gedeelte van de kosten zijn personeelskosten.
Op de tweede plaats komen de vervoerskosten. Voor een dienst die
werkt in heel de provincie Antwerpen zijn deze kosten natuurlijk niet te
vermijden, ook al proberen we er voor te zorgen dat begeleiders enkel
in hun eigen subregio huisbezoeken moeten verrichten.
De resterende uitgaven zijn lening aankoop gebouw, onderhoud,
elektriciteit, water, gas, kantoorkosten, telefoon, postzegels, opleiding,
speelgoed en materialen, boeken, tijdschriften …
Waar halen wij het geld om deze kosten te betalen?
De Vlaamse Regering, die onze dienst via het VAPH (Vlaams
Agentschap voor Personen met een Handicap) jaarlijks subsidieert,
betaalt het grootste deel van onze kosten terug. Het VAPH betaalt bijna
alle loonkosten. Daarnaast krijgen we nog een bepaalde som
werkingskosten naargelang onze erkenning.
Het merendeel van onze inkomsten van 2016 werden uitbetaald door
het VAPH, vooral rechtstreeks maar een klein gedeelte ook
onrechtstreeks via het zorgconsulentschap.
Onze dienst is voor een bepaald aantal begeleidingen erkend. Aan deze
erkenning wordt ook de norm voor het personeel gekoppeld.
Jaarlijks moeten we onze loonkosten en onze begeleidingen in de
gezinnen bewijzen (vandaar de handtekening die jullie moeten zetten
na een begeleiding).
Er zijn ook nog andere bronnen van inkomsten.
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Via de federale tewerkstellingsmaatregel sociale maribel wordt een
deel van het administratief personeel en een deel van het
thuisbegeleidingspersoneel betaald. Meestal ontvangen wij ook jaarlijks
een klein bedrag om tijdelijk extra personeel aan te werven ...
De bijdragen die door de gezinnen betaald worden komen op de
derde plaats.
Daarnaast moeten wij zeker ook nog de toelagen vermelden die wij
ontvangen van verschillende gemeenten uit de provincie.
Van grootte zijn deze toelagen erg uiteenlopend maar: alle kleintjes
maken samen één groot.
Wij krijgen ook giften van gezinnen, familieleden en vrienden,
bedrijven.
Voor het tweede jaar op rij namen we deel aan MUSIC FOR LIFE.
Mensen konden ons kiezen als goed doel voor hun activiteiten of een
plaatje voor ons aanvragen. Dit bracht een 8 761 € op.
Met al deze toelagen en giften moeten we de zaak rond krijgen. Meestal
kunnen we, zoals een goed huisvader, ook iets opzij leggen voor
onverwachte kosten.
Moest er om één of andere reden ooit toch eens een einde komen aan
onze dienst dan is statutair bepaald dat dit “spaarpotje” gaat naar een
andere dienstverlening aan gezinnen met personen met een beperking.
Tot slot willen wij iedereen bedanken die zijn steentje heeft bijgedragen
om te maken dat ook in 2016 onze dienstverlening niet te lijden had
onder een financieel tekort: de Vlaamse Overheid, de gemeenten
Arendonk, Balen, Beerse, Duffel, Hove, Hulshout, Lille, Merksplas, Olen,
Ranst, Ravels, Rumst, Schelle, Vosselaar, Wuustwezel en Zandhoven.
Ook willen we de gezinnen en hun familie bedanken die een bijdrage
leverden en aan alle personen die zich onbezoldigd inzetten
(bezoekouders, ouderwerking, externe bevragers, Raad van Bestuur).
Ook dank aan de personeelsleden die, op verschillende manieren, hun
financiële steentje bijdroegen!
Carine Mermans en Bart Vanvaerenbergh
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MFC??? PVB??? of hoe door de bomen het bos nog zien
Het Bos.
Ziet u door de bomen het bos nog ?
De veranderingen in de zorgsector zijn de laatste jaren niet bij te houden.
Toch willen we een poging doen om enige duidelijkheid te scheppen in het
bos van afkortingen, personeelspunten en bepalingen.
Op 31/12/2016 verviel het Besluit van de Vlaamse Regering op
Thuisbegeleiding.
Dat betekent dat wij voor de overheid geen subsidies meer krijgen als
thuisbegeleidingsdienst.
In de plaats daarvan kregen we 3 nieuwe erkenningen: RTH-dienst, MFC en
VZA.
Natuurlijk blijven wij toch wel gewoon verder thuisbegeleiding en praktische
thuishulp doen !!
De bomen : RTH of n-RTH ?
Ook voor 01/01/2017 maakten we binnen thuisbegeleiding al een
onderscheid tussen mensen die binnen RTH (Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp) begeleid werden of binnen n-RTH (niet-Rechtstreeks Toegankelijke
Hulp).
Wat is het verschil ?
1. RTH : Rechtstreeks Toegankelijke Hulp
De meeste mensen die door Kadodder begeleid worden, krijgen hulp
binnen RTH. Rechtstreeks toegankelijke hulp betekent dat je niet via
een instantie moet (CLB, Mutualiteit, Integrale Jeugdhulp, VAPH, …) om
toelating te krijgen voor hulp.
Als je een (vermoeden van) beperking hebt, kan je gebruik maken van
RTH.
Elke cliënt krijgt per kalenderjaar 8 personeelspunten in RTH.
Als je enkel binnen thuisbegeleiding hulp krijgt via RTH kan je ongeveer
36 begeleidingen per jaar krijgen.
Waarom 36 ? Eén begeleiding aan huis “kost” 0.22 personeelspunten :
0.22 X 36 = 7.92 personeelspunten.
Voor de meeste mensen is dit ruim voldoende !
10

Nieuws uit Kadodder

Maar … het wordt wat moeilijker
ls je van meerdere diensten
gebruik maakt. Dan je vanaf 01/01/2017 goed gaan rekenen!
Je kan ook altijd via mijnvaph.be kijken hoeveel punten je nog ter
beschikking hebt.
Maak je gebruik van thuisbegeleiding binnen RTH, maar ook nog van bv
praktische thuishulp of vakantieopvang of kortverblijf, dan kan je best
even met je thuisbegeleider bekijken hoe je best je 8 personeelspunten
inzet in dat jaar. De thuisbegeleiders zijn op de hoogte hoeveel welke zorg
kost in personeelspunten.

Of je nu jonger of ouder dan 18 jaar bent maakt binnen RTH niet uit.
Sommige mensen hebben recht op een basisondersteuningsbudget
(BOB). Je krijgt dan een brief via je mutualiteit van de zorgkas. µTwijfel
je of je in aanmerking komt ? Bevraag het dan even bij de mutualiteit
waar je bij aangesloten bent.
2. N-RTH : niet-Rechtstreeks toegankelijke hulp
Soms is RTH niet voldoende omdat je met andere zorg combineert. Dan
moet de begeleiding gebeuren binnen n-RTH. Hiervoor moet je
toestemming krijgen van een instantie en moet je een aanvraag
indienen.
a. – 18 jaar
Voor cliënten van Kadodder die niet onder RTH begeleid kunnen worden
en nog geen 18 jaar zijn, hebben wij een erkenning gekregen als MFC
(Multifunctioneel Centrum).
Een MFC kan begeleiding, dagopvang en verblijf aanbieden aan kinderen
en jongeren.
Binnen ons MFC bieden wij momenteel enkel begeleiding aan.
Kinderen en jongeren die onder MFC vallen (bijvoorbeeld omdat ze bij
ons begeleiding krijgen, maar dit combineren met een ander MFC voor
dagopvang – naschoolse opvang) moeten een goedkeuring aanvragen bij
Integrale Jeugdhulp (IJH) via een A-document. De mutualiteit of het CLB
kan dit document opmaken en doorsturen naar IJH.
Het andere MFC kan bijvoorbeeld een MPI zijn verbonden aan een school
van buitengewoon onderwijs, waar het kind of de jongere naschoolse
opvang krijgt. Sommige diensten die kortverblijf aanbieden hebben ook
een erkenning als MFC.
11

Nieuws uit Kadodder
De zorg die je dan krijgt is hoger dan 8 personeelspunten per jaar als je
alles optelt (want anders zou je onder RTH begeleid kunnen worden).
Opgepast, onze erkenning als MFC is klein ! Wij kunnen niet zo veel
mensen begeleiden en er is een wachtlijst.
Het MFC waar je al gebruik van maakt kan ook de thuisbegeleiding
overnemen.
Het kan zijn dat je ouder bent dan 18 jaar en toch nog gebruikt maakt
van een MFC omdat dit verbonden is aan de school waar je naartoe gaat.
b. + 18 jaar
Elke volwassene die ouder was dan 18 jaar in 2016 en gebruik maakte
van een FAM (flexibel aanbod meerderjarigen : begeleiding, dagopvang
en/of verblijf), werd ingeschaald in maart 2016.
Als na de inschaling bleek dat de zorg die je in 2015 kreeg niet hoger
was dan 8 personeelspunten, kreeg je bericht dat je verder onder RTH
zorg kon krijgen.
Als je hoger scoorde dan 8 personeelspunten kreeg je een PVB
(persoonsvolgend budget).
Met dit budget moet je vanaf nu zelf je zorg inkopen.
Het budget dat je krijgt is enkel voor zorg en staat dus naast de
inkomensvervangende tegemoetkoming!
Als je al een inkomensvervangende tegemoetkoming kreeg, blijf je die
behouden.
Het VAPH gaf een aantal diensten een kwaliteitslabel : VZA (vergund
zorgaanbieder). Dit betekent dat het VAPH er van uit gaat dat je in deze
voorziening goede zorg kan krijgen.
Kadodder kreeg een erkenning als vergund zorgaanbieder.
Je bent niet verplicht om je zorg in te kopen bij iemand die het label VZA
heeft.
Je kan het budget in cash, in voucher of een combinatie van de twee
opnemen.
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Wie binnenkort 18+ wordt en al gebruik maakt van een MFC zal
automatisch een budget krijgen, ter waarde van de zorg die hij of zij
binnen het MFC kreeg.
Wie gebruik maakt van RTH, maar een budget wil, dient een aanvraag in
te dienen via de mutualiteit.
Ook voor kinderen (- 18 jaar) wil men vanaf 01/01/2019 het PVB
invoeren. De erkenning MFC zal dan komen te vervallen.
Weet je niet binnen welk systeem je begeleid wordt ? Snap je nog altijd niets
van al die afkortingen ? Heb je nog andere vragen ?
Spreek dan gerust je thuisbegeleider aan.
Alle thuisbegeleiders hebben de basisinformatie rond alle veranderingen.
Het kan zijn dat je vraag toch wel heel ingewikkeld is of moeilijk te
beantwoorden.
Geen nood !
Enkele mensen van onze dienst hebben zich helemaal vastgebeten in deze
materie en kunnen je dan zeker te woord staan.
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Triple P
Ben je op zoek naar een passende aanpak voor je kind of
jongere?
Wil je je eigen opvoedingsvaardigheden verfijnen of
versterken?
Dan is Triple P misschien iets voor jou!
Triple P is een intensief trainingsprogramma voor ouders van
kinderen die een ontwikkelingsleeftijd van 2 jaar bereikt hebben.
Je leert Triple P opvoedingsstrategieën toepassen in concrete
opvoedingssituaties.
Samen kijken we naar het gedrag van jouw kind en je eigen invloed
hierop.
Waarom reageert jouw kind op een bepaalde manier? Hoe stimuleer je
gewenst gedrag? Hoe breng je je kind tot rust? Hoe pak je ongewenst
gedrag aan? Hoe ga je om met stressvolle situaties?
We vertalen het programma naar jouw gezin, rekening houdend met de
emotionele noden van jullie kind.
Het Triple P aanbod kan thuis of op de dienst aangeboden worden in 5
tot maximum10 sessies.
Interesse?
Meld het aan je thuisbegeleid(st)er of rechtstreeks via
thuisbegeleiding@kaodder.be of 03/312 45 41
Het Triple P Team: Kristel, Alexandra en Hilde
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WAK
Wij stellen voor:
WAK… Werkgroep Autisme Kadodder
In heel wat gezinnen zien we dat de kinderen naast hun
verstandelijke beperking ook Autisme hebben.
Uiteraard willen we ouders bijstaan om het autisme beter te leren begrijpen,
om zo tegemoet te komen aan de behoefte van hun kind
Onze werkgroep bestaat uit 2 begeleiders uit het kinderteam (Kristel en
Birgit), en 3 uit het jovo-team (Lieve, Elke en Dorien).
Enkele keren per jaar komen we samen.
Het doel van de werkgroep is onszelf nog extra verdiepen, nieuwe inzichten
over te brengen, of ouders en collega’s ondersteunen bij de opvoeding van
kinderen/jovo’s met een extra diagnose Autisme.
We proberen ook “bij te blijven” in de wereld van Autisme.
Dit doen we door deel te nemen aan studiedagen, opleidingen te volgen,
interessante lectuur door te nemen, ervaringen en info uit te wisselen met
andere diensten,…
In het verleden organiseerden we al een inleef-2-daagse voor ouders,
hulpverleners en andere geïnteresseerden. Het was een groot succes.
Recent werkten we een info-map uit met interessante methodieken over hoe
we Autisme kunnen uitleggen en bespreken met ouders.
We verzamelen boeiende artikels en boeken, en lijsten op wat we ‘in huis’
hebben. Zo kunnen de collega’s zich ook verder informeren/verdiepen over
een bepaald thema, en bijgevolg de gezinnen nóg beter bijstaan.
We hebben enkele ‘foto-doe-dozen’ gemaakt om aan ouders te tonen hoe we
kleine vrijetijds-taakjes kunnen aanbieden op een duidelijke en
gestructureerde manier. VRAAG ERNAAR BIJ JE THUISBEGELEID(ST)ER !
Momenteel zijn we bezig met het verzamelen van concrete zaken en tips om
“tijd” te verduidelijken of te visualiseren. Deze zaken kunnen we binnenkort
tonen in onze gezinnen, en kijken wat bij hen en hun kind past.
Autisme blijft een diagnose die vele gezichten kan hebben, en blijft ons
uitdagen om samen met jullie op zoek te gaan naar een passende aanpak
voor uw kind.
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Emotionele ontwikkeling
“Wij proberen onze kinderen sterk te stimuleren. Maar er is een verschil tussen
stimuleren en forceren. Dat is een nuanceverschil. Forceren is niet goed. Je
moet rekening houden met hoe het kind zich erbij voelt.(…) Als je met de
fiets rijdt en je rijdt in een te hoge versnelling, bij bergop of tegenwind , wat
ga je dan doen? In een lagere versnelling rijden toch. Zet eens twee
versnellingen hoger, het zal niet lukken om vooruit te gaan. Wij geloven dat
je met mensen met een beperking moet werken op het niveau dat die mensen
aankunnen en dan geloof ik er sterk in dat ze vooruit gaan, uit zichzelf dan.
Als je tegenwind rijdt in de juiste versnelling zal je verder geraken dan dat je
in een te hoge versnelling rijdt.”
(Bron: Masterproef Nele Vermeulen, Ouders aan het woord over de emotionele
ontwikkeling van hun volwassen kind met een verstandelijke beperking.
Binnen de werkgroep ‘sociaal emotionele ontwikkeling’ geloven we erg in het
uitgangspunt dat deze ouder hier zo mooi beschrijft; een kind/volwassene
moet zich goed voelen om te kunnen ontwikkelen. En wanneer voelt een kind
zich goed? Als hij/zij goed begrepen wordt door belangrijke mensen in zijn
omgeving: ouders, grootouders, juf,.. Belangrijk is om te weten wat een kind
kan én wat een kind aankan. Dat is verschillend. Meestal weten we heel goed
wat een kind kan, op gebied van puzzelen, tekenen, tellen, aan- en uitkleden.
Dit is het kind/volwassene zijn verstandelijke ontwikkeling of de
ontwikkeling op vlak van zelfredzaamheid. We zien vaak ook hoe goed
een kind/volwassene kan stappen, dingen pakken, zitten,… Dat is de
motorische ontwikkeling. Bij de sociale ontwikkeling bekijken we hoe
kinderen/volwassenen begrip hebben voor anderen en welke houding zij
tegenover die anderen aannemen. Dit zijn vaak duidelijk zichtbare zaken. Maar
soms merken we dat het kind minder doet dan het kan of begrijpt het kind wat
we zeggen maar doet hij toch niet wat we
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vragen. Of weet hij soms heel goed dat iets niet mag en toch doet hij het. Dat
komt omdat een kind iets nog niet aankan. Om te weten wat
een kind aankan, moeten we rekening houden met zijn emotionele
ontwikkeling of de ontwikkeling van zijn gevoel.
Met enkele voorbeelden willen we de verschillende domeinen even illustreren.
Allereerst het voorbeeld van het GSM-gebruik (Bron: Brabantse Dienst
voor Thuisbegeleiding, april 2015). Bij de cognitieve ontwikkeling gaat het over
het weten hoe de GSM werkt, welke toetsen waarvoor dienen. Bij de sociale
ontwikkeling gaat het over de GSM gepast gebruiken: weten wanneer je
iemand kan bellen, welke taal je gebruikt in een sms-bericht,… Bij de
emotionele ontwikkeling kan de GSM veiligheid bieden: ‘ik ga zelfstandig naar
het werk, maar ik kan altijd mijn ouders bereiken en dat stelt me gerust’.
Daarnaast een voorbeeld van Duploblokken. Bij de cognitieve
ontwikkeling gaat het om het kennen van de kleuren van de blokken en het
kunnen nabouwen van een patroon ermee. Bij de ontwikkeling van de
zelfredzaamheid gaat het over het zelf kunnen nemen van de doos waarin de
blokken zitten, de doos zelf kunnen openen. Bij de emotionele ontwikkeling wil
het kind/volwassenen het liefst met iemand anders samen spelen, ook al kan
hij dit best alleen. Hij wil liefst iemand naast hem die samen met hem speelt
en hem aanmoedigt en dit leuke moment deelt.
Iemand die op sociaal of emotioneel vlak niet goed begrepen wordt zal vaak
ook op andere ontwikkelingsdomeinen geremd worden of zal gedrag vertonen
dat we niet goed begrijpen. Daarom vinden we het belangrijk zicht te krijgen
op het sociaal emotioneel functioneren van een kind/volwassene. Binnen
Kadodder gebeurt dit via het Kleurenprofiel. Met dit instrument gaan we
kijken in welke fase het gedrag van het kind zich bevindt. Er zijn vijf fases in
de sociaal-emotionele ontwikkeling, die binnen het Kleurenprofiel ieder een
kleur krijgen. Om te kijken in welke fase het kind zich bevindt, kunnen we
gedrag nagaan op 13 verschillende domeinen. Voor elk domein zien we dan
in welke emotionele fase een kind/volwassene zich bevindt.
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We overlopen kort de 13 domeinen:

1. Omgaan met eigen lichaam: Dit domein gaat over het leereffect van

motorische, seksuele en zintuiglijke ervaringen.
2. Omgaan met emotioneel belangrijke andere: Dit domein gaat over de
personen met wie kind/volwassenen een goede vertrouwensband heeft. Het
gaat na hoeveel nood hij heeft aan ondersteuning van deze personen.
3. Beleving van zichzelf in interactie met de omgeving: In dit domein gaat
men na in hoeverre de persoon interacties aangaat met anderen, die niet zo
vertrouwd zijn voor hem.
voor de ontwikkeling van het IK (EGO- ontwikkeling)
4. Omgaan met een veranderende omgeving: Dit domein gaat na hoe de
persoon overgangen maakt van bijvoorbeeld een gekende naar een minder
gekende situatie en welke ondersteuning hij/zij hierin nodig heeft.
5. Angsten: Dit domein bevraagt de terreinen waarop en gradaties waarin
angsten voorkomen.
6. Omgaan met ‘gelijken’: Dit domein gaat na hoe de persoon contacten
legt met mensen die voor hem cognitief, sociaal, emotioneel en/of verbaal
gelijk zijn.
7. Omgaan met materiaal: Dit domein wil opzoek gaan naar welke interesse
de persoon heeft en hoe hij hierin mee omgaan.
8. Communicatie: Dit domein zoekt uit hoe iemand contact zoekt, iets
duidelijk wil maken of iets zegt maar vooral waarom hij wil communiceren.
9. Differentiatie van emoties: Dit domein polst welke emoties de persoon
zelf laat zien en in hoeverre hij emoties kan herkennen bij anderen
10. Agressieregulatie: Dit domein wil nagaan wat er gebeurt als een persoon
agressief wordt, en wat hij dan nodig heeft om terug tot rust te komen
11. Invulling vrije tijd en spelontwikkeling: Dit domein gaat na waar de
persoon zich mee bezig houdt op vrije momenten
12. Morele ontwikkeling: Dit domein gaat op zoek naar wat de persoon nodig
heeft om zich aan bepaalde regels te houden: kan hij dit alleen, weet hij wat
mag en niet mag of dient iemand hem erop te wijzen?
13. Regulatie van emoties: Dit domein polst naar wat iemand nodig heeft om
om te gaan met spanningen of stress.
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Als we weten in welke fase een kind/volwassene zich bevindt, weten we ook
wat het kind/volwassene in die fase nodig heeft. Hoe we het kind/volwassene
het best kunnen benaderen. Hoe we het gedrag best kunnen begrijpen en er
het best op kunnen reageren. En hoe we de omgeving het best kunnen
aanpassen. We gaan na op welke domeinen de persoon ondersteuning nodig
heeft en welke domeinen hij aankan zonder ondersteuning. Het is hierbij
belangrijk te vermelden dat dit kan verschillen van situatie tot situatie en van
moment tot moment. Het komt voor dat een persoon zich over het algemeen
in een bepaalde fase bevindt, maar op momenten van hoge stress of spanning
‘terugvalt’ naar een lagere fase.
De werkgroep ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’ binnen Kadodder heeft
ervaren dat door ook zicht te krijgen op en rekening te houden met de sociaal
emotionele ontwikkeling van kinderen/volwassenen, het makkelijker is de
juiste ‘versnelling’ te vinden en zo kinderen/volwassenen ‘sterker vooruit te
laten gaan’.

Werkgroep ‘sociaal-emotionele ontwikkeling’
Dorien, Florida, Gitte

19

Nieuws uit Kadodder

Afscheid van collega’s
Als ex-collega van het jovo-team heb ik de eer en het genoegen Elke,
teamcoach van het kinderteam, te interviewen. Elke gaat namelijk
nieuwe horizonten opzoeken. Jammer genoeg zet ze hiermee een punt
achter haar carrière bij Kadodder.
Nieuwe job?
Als orthopedagoge ga ik werken bij de inclusieve kinderopvang van
OLO
Grootste gemis?
‘Mag ik maar 1 ding kiezen…?’ De fijne contacten met de collega’s.
Grootste plezier?
Veel en soms te hard gelachen.
Grappigste anekdote?
Op de nieuwjaarsreceptie meerstemmig een liedje
zingen, op steeds dezelfde melodie. De collega’s
bleken het niet beu te worden…
Vaak leuke momenten in gesprek met de gezinnen
en de collega’s.
Zoersel of Brasschaat?
Professioneel Brasschaat, privé toch nog af en toe
Zoersel!!
Stad of natuur?
In de week stad, in het weekend natuur.
Fiets of auto?
Bedoeling is meer fiets.
We wensen Elke vanuit Kadodder heel veel succes met haar nieuwe
job!
Ook Marleen van de ouderwerking heeft ons
verlaten. We willen haar bedanken voor alles
wat ze voor Kadodder heeft gedaan!
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Agenda
Nieuws van de brussenwerking

Voor het nieuwe jaar hebben we onze werking
herbekeken. Aangezien de opkomst op onze
activiteiten die op de dienst doorgingen aan de
lage kant was, hebben we ons aanbod
enigszins aangepast. We plannen voor dit jaar
nog twee activiteiten, één in mei en één in
oktober.

Op 13 mei ‘17 zijn we met onze brussen naar Technopolis te Mechelen
geweest. Dit is het Vlaamse doe-centrum voor wetenschap en
technologie waar heel wat te beleven valt. (zie verder voor verslag)
Zoals je in de vorige Kadodderflash al kon lezen is onze tweede
activiteit gepland op zaterdag 14 oktober ’17 en wordt dit een
‘ouder-brusdag’!
Verdere info volgt via de volgende Kadodderflash en via je
thuisbegeleider.
Heb je ander vragen betreffende het thema ‘brussen’, spreek erover
met je thuisbegeleider en we bekijken wat we voor jullie kunnen doen!

Groeten van het brussenteam!
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… Vertelt
Een grootouder vertelt …

Mijn kleindochter heeft een verstandelijke beperking en autisme. Dit is
niet gemakkelijk omdat ik autisme niet ken. De thuisbegeleiding van
mijn kleindochter is hier op huisbezoek geweest, terwijl mijn
kleindochter hier logeerde. Toen had ik veel vragen omtrent de aanpak.
Ook omdat mijn andere kinderen vaak ‘commentaar’ hebben over hoe
de ouders van mijn kleindochter met haar omgaan.
Daarom heeft de thuisbegeleiding terug een huisbezoek met me
gepland, zonder mijn kleindochter erbij.
Zij heeft me uitgelegd wat autisme is. Nu begrijp ik waarom mijn
kleindochter niet met me wil gaan winkelen, of een ijsje eten. Ik zou
haar zo graag verwennen door samen leuke dingen te doen. Het is zo
frustrerend dat ze daar niet voor open staat. Nu heb ik daar meer
begrip voor en weet waarmee ik haar wel kan plezieren (indien ze hier
is kan ze voor mij eens een taart bakken, of een ijsje oppikken aan een
ijshoeve ipv in een druk ijssalon te gaan zitten,…)
Ook heb ik erg met mijn zoon en schoondochter te doen: tijdens
familiefeestjes spelen de andere nichtjes samen en mijn kleindochter
met een beperking is steeds alleen op zichzelf. Nu weet ik dat ik daar
meer problemen mee heb dan zij zelf. Voor mijn schoondochter en zoon
is dit echter ook erg moeilijk. Het doet me deugd dit te kunnen
vertellen aan de thuisbegeleiding, daar mijn zoon het moeilijk heeft om
hierover te praten. Ik wil mijn verhaal ook kwijt.
De thuisbegeleiding heeft me meerdere tips aangereikt rond aanpak:
het belang van ‘de 5’ bij autisme: Wie – Wat - Waar – Wanneer – Hoe.
Ik vind het zeer goed dat de thuisbegeleiding ook bij de grootouders
komt. Persoonlijk heb ik er zeer veel aan gehad! Ik zie nu ook in dat
het echt noodzakelijk is dat mijn kleindochter vaak alleen is, geen
behoefte heeft aan gezelschap.
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Terugblik
De Tijd van toen ………
De geschiedenis van de thuisbegeleidingsdienst mag niet losgekoppeld
worden van haar “ontstaan” geschiedenis.
Wij ontvingen een bericht over de komende sloop van het gebouw
Monnikenbos op het terrein van Monnikenheide. En precies in dat
gebouw hadden de ‘pioniers” van de dienst een kleine ruimte ter
beschikking om te vergaderen.
Daarom was deze aankondiging een reden om oude herinneringen op te
halen aan de tijd van toen … en om uitgenodigd te worden op een
“Legebos fuif”.
In die kleine vergaderruimte borrelde het leven van de dienst: vele
ideeën en plannen werden gesmeed en zager er ook het levenslicht!
Van daaruit vlogen ze uit over héél Vlaanderen, tussen Brakel en
Zoersel deelde deze pioniers wel en wee, maar proefde tegelijk van de
plaatselijke specialiteiten: koppeling tussen werk en plezier, plicht en
deugd maakten en hechte groep medewerkers, gedreven om te slagen
in hun opdracht.
Maar tijden, mensen, gebouwen veranderen … De pioniers waren
grondlegers van de thuisbegeleidingsdienst met stevige wortels, waar
de huidige thuisbegeleiders nog vruchten van plukken, in een nieuwe
tijd met andere, boeiende uitdagingen.
Daar Bouwen we op verder!
Gib
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Terugblik
Brussen
Mooie opkomst voor geslaagde brussenactiviteit in Technopolis
Op zaterdag 13 mei ’17 verwelkomden we 21 brussen voor onze eerste
activiteit van dit jaar, welke doorging in Technopolis te Mechelen.
Onder hen heel wat nieuwe gezichten! We deelden de groep op in drie
groepen, twee groepen met de jongste deelnemers en een groep
jongeren. Voor het middagmaal ging iedereen al op verkenning in
Technopolis waar heel wat leuke ontdekkingen werden gedaan.
Na deze verkenning was het tijd om te lunchen. Na het eten vulden een
aantal brussen het ‘brusseninvulboekje’ in waarin zij vragen betreffende
hun ‘brus-zijn’ konden beantwoorden. Het ijs was hiermee snel
gebroken, er werden naar aanleiding hiervan al enkele ervaringen
uitgewisseld.
Na de middag ging de ontdekkingstocht verder en was het mooi om
zien welke leuke contacten er ontstonden tussen de brussen waarvan
velen mekaar voor het eerst zagen. Een aantal brussen vonden het dan
ook jammer dat de klok halfvier sloeg en het tijd werd om af te ronden.
Nadat de snoepzakjes en een leuk speeltje waren uitgedeeld, keerde
iedereen tevreden huiswaarts!

De leden van het
brussenteam
danken hierbij alle
brussen voor hun
enthousiaste
aanwezigheid! Wij
hopen jullie te
verwelkomen op
zaterdag 14
oktober ’17!
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Weetjes en zoekertjes
Wandelen op maat
Je moet het vliegtuig niet nemen om een vakantiegevoel te vinden.
Vlaanderen en Wallonië bieden genoeg mogelijkheden voor een
verrassende, ontspannende uitstap.
Op de website van Natuurpunt vind je gemakkelijk tochten in heel
Vlaanderen, die toegankelijk zijn met rolstoelen en kinderwagens. Meer
info: www.wandelroutes.org/toegankelijke_wandelroutes
Enkele voorbeelden van wandelen met de rolstoel of kinderwagen:
➢ Rietvogelpad Lier
Het Rietvogelpad is bestemd voor rolstoelgebruikers en vertrekt aan de
parking naast het Netekanaal en melkerij Anderstad. De paden zijn een
realisatie van Toerisme Lier in samenwerking met Natuurpunt De
Wielewaal.
➢ Rolstoelpad, Balen
VVV Balen vzw heeft verschillende wandelbrochures waarvan drie
rolstoelpaden die je in een afzonderlijke brochure terugvindt. De drie
paden vertrekken aan de rusthuizen in Balen. Via een korte
aanlooproute kom je op de uitgetekende wandeling. Zo kunnen
rusthuisbewoners en minder mobiele mensen proeven van een
uitgestippelde wandeling in de buitenlucht. De wandelingen verlopen
hoofdzakelijk over verharde wandelpaden.
➢ Provinciaal Groendomein De Averegten, Heist-op-den-Berg
De natuurlijke afwisseling tussen bossen en weilanden vormt de
aantrekkingskracht van dit domein. De open ruimten hebben een
bestemming als picknickweide, dierenweide, speelzone of natuurgebied.
In dit mooie groendomein staat een originele en veilige speeltuin van
Robinia-hout. Er zijn verschillende wandelpaden voorzien waarvan de
groene route speciaal aangelegd is voor rolstoelgebruiker,
kinderwagens en joggers.
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Weetjes en zoekertjes
➢ Lieveheersbeestjespad Resterheide
Het gemeentebestuur van Peer en dat van Hechtel-Eksel sloegen in
2006 de handen in elkaar om het natuurgebied Resterheide beter
toegankelijk te maken. In het natuurgebied Resterheide werd het
Lieveheersbeestjespad verhard, zodat ook rolstoelgebruikers, gezinnen
(met kinderwagen) en gehandicapten comfortabel van de natuur
kunnen genieten, ook geschikt voor blinden en slechtzienden. Deze
wandelroute is een rode wandeling met een afstand van 2.5 km.
➢ Barebeekvallei Mechelen
Dit gebied is gesitueerd aan de monding van de Barebeek in de Dijle.
Tussen vochtige weilanden, ruigtes en akkers ontdek je waarom de
ooievaars van Planckendael hier hun voedsel vinden. Het wandelpad is
toegankelijk voor rolstoelgebruikers en kinderwagens.
➢ Stadswandeling Geel
De stadswandeling werd ontwikkeld door Toerisme Geel in
samenwerking met VVV Geel en de Geelse gidsenbond en brengt je
langs de mooiste plekjes en monumenten van de Barmhartige Stede.
Al wandelend maak je op verrassende wijze kennis met de grote
verscheidenheid die Geel te bieden heeft: van oude historische
gebouwen, langs gezellige winkelstraten en mysterieuze paadjes tot
oases van rust pal in het centrum van de stad. Geel heeft het allemaal!
De stadswandeling is geschikt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens
en is in totaal vier kilometer lang.

Ook leuk om te doen:
➢ Klompenbelevingspad Laakdal, www.klompenmuseum.be
➢ Blotevoetenpad Zutendaal, www.lieteberg.be
➢ De Kabouterberg Kasterlee, www.toerisme-kasterlee.be
➢ In het Zwin, www.zwin.be
➢
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Festival
Bootsea is het eerste dance festival in Vlaanderen voor personen met
een (verstandelijke) beperking en hun begeleiders. (info en tickets:
www.bootsea.be)

Bootsea is een nieuw, betaalbaar en heel toegankelijk dance festival
dat zich richt op personen met een (verstandelijke) beperking en hun
begeleiders.
Dance is hot in Vlaanderen en het Bootsea festival wil mensen met een
verstandelijke beperking laten kennismaken met nationale en
internationale Dj’s en Dance acts (oa. Yamo, Gunther D, DJ Wout,
Dimaro, 2 Fabiola, 2Empress, …).
Bootsea vindt plaats op donderdag 7 september in het authentieke
decor van Ostend Sea P’ lace, een ruime, perfecte setting die
geschikt is voor de organisatie van een groot festival. De unieke
ligging, pal aan de zeedijk naast de Wellingtonrenbaan is een extra
troef voor wie ook van de zee en hopelijk het zonnetje wil genieten. Er
is een binnen en een buitenruimte.
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G-Rock
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Boeken- en/of filmtips

Enkele interessante tijdschriften
• “Sterk” is, sinds 2012, het driemaandelijks servicetijdschrift van
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).
“Sterk” wil vooral verhalen van mensen brengen. 'Sterke verhalen van
mensen met een handicap' is dan ook de ondertitel van het magazine.
Die houdt in dat mensen met een handicap vertellen over hun leven,
maar ook dat anderen getuigen over het 'samen leven'. “Sterk” heeft
een oplage van 16.000 exemplaren.
Ontvang je “Sterk” graag thuis? Neem dan een gratis abonnement. Om
de drie maanden valt “Sterk” dan bij jou thuis in de bus. Abonnement
aanvragen via de website van het VAPH:
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/6309407Abonnement+aanvragen.html
• Het tijdschrift van Autisme Centraal maakt je 'Sterk! in autisme'
Een jaargang op het tijdschrift van Autisme Centraal telt 6 nummers.
Een abonnement loopt van januari tot december.
Wanneer je later abonneert dan 1 februari worden de reeds verschenen
nummers van de lopende jaargang nagestuurd.
Bestaande abonnees ontvangen elk jaar (december-januari) een
betalingsuitnodiging voor de verlenging van hun abonnement.
Inschrijven via www.autismecentraal.com, abonnement van 42€ +
verzendkosten. Ouders, gezinsleden en mensen met ASS krijgen 50%
korting.
• “Tripliek”, met getuigenissen en wetenswaardigheden uit
Vlaanderen, een uitgave van Downsyndroom Vlaanderen.
U kan lid worden van Downsyndroom Vlaanderen door €25 te storten.
Na deze storting word je automatisch ingeschreven in het ledenbestand
en ontvang je 4x per jaar het ledenblad Tripliek. Bovendien word je
uitgenodigd voor hun activiteiten.
info via http://www.downsyndroom.eu/steun-ons/lid
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Fun

Cijfers verbinden
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Fun
Spelletjes en tips voor onderweg
Hieronder enkel voorbeelden van spelletjes die kunt spelen wanneer je
onderweg bent (op vakantie, daguitstap, …):
In mijn rugzak …

(voor 2 of meer personen)

1. Iemand begint het spel en zegt: ‘In mijn rugzak heb ik …’ gevolgd
door een voorwerp.
Je kunt bijvoorbeeld beginnen met: ‘In mijn rugzak heb ik een
mooie tekening.’
2. De volgende herhaalt wat de vorige heeft gezegd, en voegt er een
ander voorwerp aan toe: ‘In mijn rugzak heb ik een mooie
tekening en een gele brooddoos.’
3. Iedereen voegt om de beurt iets toe, terwijl elke keer de
groeiende lijst met voorwerpen die in de rugzak zitten in de goede
volgorde moet worden herhaald.
4. Wie er iets vergeet of de voorwerpen in de verkeerde volgorde
opsomt mag niet meer meedoen. Wie het laatst overblijft is de
winnaar.
Woordketting
Som om de beurt een woord op dat telkens begint met de laatste letter
van het vorige: slang, gnoe, emoe, eland, … Bedenk leuke categorieën:
landen, bloemen, dieren, steden, automerken, BV’s, kleuren, …
Alle eendjes zwemmen in het water
Neurie een wijsje. De eerste die het liedje herkent, krijgt een punt en
mag zelf een nieuw deuntje uitkiezen.
Afstreeplijstje
Stel een lijst samen met allerlei dingen die je kan zien op de weg naar
je vakantiebestemming: een kerk, koe, watertoren, brug, vrachtwagen,
… Ogen open en afstrepen maar! De eerste die alles gezien heeft, krijgt
een beloning.
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Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Zoek een voorwerp in of buiten de wagen en hou het in gedachten. De
anderen moeten raden wat het is door vragen te stellen die je enkel
met ja of nee mag beantwoorden.
Telspel
Wie telt er het meest caravans, vrachtwagens, politiewagens, moto’s
enz.?
Muziek
Kies een aantal CD’s of MP3′s uit die jij en
je kinderen graag horen en zing luidkeels
mee. Komt jullie muzieksmaak niet
overeen? Spreek dan af dat er om beurten
voor ieder wat wils is. Oudere kinderen kan
je hun eigen MP-speler met hun favoriete
muziek laten meenemen. Voor jongere
kinderen bestaan er heel leuke luistercd’s
met verhalen. Wil je echt heel origineel
zijn? Lees verhaaltjes voor en neem dit op,
zodat je het in de auto kan afspelen.
Wie ben ik?
Neem een bepaalde persoon in gedachten en laat de anderen raden wie
het is. Je mag alleen ja of nee zeggen. Je kan dit ook doen met
beroepen of voorwerpen.
Geen ja en geen nee
Eén persoon mag geen ja en geen nee zeggen. De anderen moeten
hem via strikvragen zover krijgen dat hij het toch in een opwelling zegt.
Bijvoorbeeld door een rare vraag te stellen. Om het moeilijker te
maken kan je ook zeggen dat het woord "misschien" ook niet mag.
Veel plezier!
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Tevredenheid

Wij van Kadodder zijn begaan met de kwaliteit van onze
dienstverlening.
We zouden daarom graag je mening horen

!!!

Heb je een opmerking
en / of een idee
die onze dienstverlening beter zou kunnen maken,
laat het ons weten.
Onderstaand briefje kan je meegeven met je
thuisbegeleid(st)er / thuishelpster
of opsturen naar : Kadodder
t.a.v. Ilse Van Looy
Oostmallebaan 50
2980 Zoersel
Je naam mag, maar hoeft er niet bij te staan.
Je mag jouw opmerking of idee natuurlijk ook mailen naar
thuisbegeleiding@kadodder.be.
Alvast bedankt.
-------------------------------------------------Ik heb een opmerking / idee voor Kadodder.
...................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
...................................................................................................
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Oproep

Vrijwilliger gezocht
Hallo, ik ben Joeri, 18 jaar en woon in Westmalle. Ik
heb mijn theoretisch rijbewijs B maar vind niemand
die me vrijwillig kan leren oefenen voor het praktische
examen. Een brommer (50 km/h) heb ik om te
oefenen. Is er iemand die het ziet zitten om me te
leren rijden?
Reageren kan via onze dienst op het nummer
03/312 45 41.

Hulpmiddelen, speelgoed
Graag hadden we jullie willen laten delen in een mooi gebaar van
solidariteit...
Als thuisbegeleiding uit je al eens in een gezin je frustratie omtrent het niet
toekennen van hulpmiddelen die vaak zo nodig zijn. Concreet heb ik het over
een gezin dat een aanvraag had gedaan voor een fiets, een driewieler, voor
een meisje van 15 jaar.
Zoals hoger vermeld werd deze aanvraag niet goedgekeurd… tot frustratie
van de ouders (zij hebben niet de financiële middelen om een fiets te kopen)
en van de thuisbegeleiding.
Een gezin, dat de frustratie van de thuisbegeleiding moest aanhoren, had
een driewieler staan, die niet gebruikt werd en bood spontaan aan de fiets
door te geven aan het andere meisje.
Mooi om te zien hoe enthousiast dat het meisje, dat de driewieler had
ontvangen, reageerde!
Vanuit dit verhaal willen we vanuit Kadodder een warme oproep doen:
Hebben jullie in huis hulpmiddelen, speelgoed,….en wordt dit niet
meer gebruikt: laat het ons weten en wij zorgen voor een nieuwe
bestemming van jullie hulpmiddel/speelgoed.
Een mooie tekening zal jullie herinneren aan het mooie gebaar dat jullie
gedaan hebben.
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 Moest je een goede ervaring opgedaan hebben, waarvan u denkt
dat ook anderen hier iets aan hebben, dan mag je deze gerust
vertellen aan uw thuisbegeleider en wij zorgen ervoor dat deze in
de volgende Kadodderflash verschijnt!
 Wilt u zelf een reactie schrijven op onze Kadodderflash?
 Wilt u onze Kadodder-Flash opfleuren met een mooie tekening of
een gedichtje? Dan mag je deze bezorgen aan uw thuisbegeleider.
 Hebt u nog nuttige tips? Die zijn ook steeds welkom!
Alvast bedankt

Giften vanaf € 40 zijn fiscaal aftrekbaar.
U kan steeds een bijdrage storten op het rekeningnummer
BE41-4124-0193-2110 van Dienst Vroeg- en Thuisbegeleiding Provincie
Antwerpen vzw Kadodder met de vermelding “gift met fiscaal attest”.
Het fiscaal attest wordt u nadien ten gepaste tijde toegestuurd.
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Tijdens de begeleiding door Kadodder ontvang je deze
nieuwsbrief gratis. Indien gewenst kan je deze KadodderFlash, mits een jaarlijkse bijdrage van 10€, blijven
ontvangen. Meer info via onze dienst: tel. 03/312.45.41 of
thuisbegeleiding@kadodder.be

Werkten mee aan deze uitgave:
Bart Vanvaerenbergh,
Nathalie Luyckx,
Greet De Houwer,
Inge Streitz,
Jo Wouters,
Ilse Van Looy.

Kadodder is een vroeg- en
thuisbegeleidingsdienst voor
personen met een
verstandelijke beperking.
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