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Nieuw werkjaar goed gestart! 

Nu het jaar weer ten einde loopt, kijken wij terug naar de vele boeiende infomomenten die 
we, samen met velen van jullie, mochten beleven. Wij kijken ook al vooruit naar wat komen 
zal. Jullie verhalen en ervaringen zijn voor ons een voortdurende bron van inspiratie. Wat 
jou, ouder van een kind met een handicap bezig houdt, waar jij van wakker ligt, houdt ook 
ons wakker … Wij hopen ook volgend werkjaar met ons aanbod zo goed mogelijk in te 
spelen op jullie verwachtingen. Nu er op zoveel terreinen, denk maar aan de zorg en het 
onderwijs, grondige veranderingen op til zijn, is de nood aan correcte, duidelijke informatie 
immers groter dan ooit. Wij weten dus nu al dat wij ons volgend jaar niet gaan vervelen. 
In deze ‘warmste week’ willen wij iedereen die ons, na de enorme financiële tegenslag 
omwille van de inbraak op ons secretariaat een paar weken geleden, op een of andere 
manier een hart onder de riem stak oprecht bedanken. De betrokkenheid van jullie bij onze 
werking heeft ons getroffen. 
Een hele, hele mooie eindejaarsperiode en een flitsende start voor een schitterend 2017! 

Namens het team van Gezin en Handicap 
Katleen, Rosie, Hellen en Lief 
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BLIKVANGERS 

Terugblik 30 jaar SMOG! 
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Op 9 november kwamen we samen voor de viering van 30 jaar SMOG. 
De meer dan 130 aanwezigen genoten ervan om oude bekenden weer 
te zien en kregen heel wat inspiratie om verder met SMOG te werken. 
De aanwezigheid van ontwikkelaars Martine Nijs en - via 
videoboodschap - Filip Loncke, hun waardering en aanmoediging, 
werden erg geapprecieerd. 

‘Early adopters’ Greet Martens en Hilde Vangheluwe putten uit hun 
jarenlange ervaring met SMOG in de praktijk. Op een viering als deze 
was het optreden van Erik meer dan gepast. Hij gaf 30 jaar geleden de 
aanzet om SMOG te ontwikkelen en blijft tot op vandaag ‘spreken met 
ondersteuning van gebaren’. Op de materialenbeurs tijdens de 
middagpauze werden weer druk ervaringen uitgewisseld. 

Na de middag volgden de aanwezigen workshops over: in interactie 
gaan, stap voor stap werken aan betere communicatie, werken met 
liedjes en verhalen en het motiveren van collega’s om SMOG te 
gebruiken. De dag verliep in een opperbeste sfeer en ook de reacties in 
het gastenboek maakten duidelijk dat we de viering van 30 jaar SMOG 
een geslaagde activiteit mogen noemen. Enkele sfeerbeelden … 

 

 

 
  



 

  
 

  

Terugblik Studiedag: Wie beslist? Enkele thema’s juridisch gekaderd 

Hanne is 8 jaar. Zij heeft een ernstige meervoudige handicap en vaak 
ernstige epileptische aanvallen. Hanne woont bij haar mama die 
gescheiden is. Een weekend om de 14 dagen neemt papa de zorg voor 
Hanne op. Overdag gaat ze naar een semi-internaat voor niet-
schoolgaande kinderen. Na veel overleg zijn de kinderarts en de mama 
het met elkaar eens dat het voor Hanne het beste is om geen 
levensverlengende handelingen te stellen is, enkel zorg gericht op het 
hoogst mogelijke comfort voor Hanne. Haar papa is hier vierkant tegen. 
Hij vindt dat de artsen al het mogelijke moeten doen om Hanne in leven 
te houden … 

Dit is slechts een van de vele casussen waarop Manu Keirse, Walter 
Niewold en Josée Dachelet een antwoord formuleerden tijdens onze 
studiedag. Na een algemene uiteenzetting over de nieuwe wetgeving 
bewindvoering en een begeesterende toelichting over de 
patiëntenrechten en het belang van vroegtijdige zorgplanning bespraken 
we na de middag uiteenlopende casussen. 

 

Daaruit leerden we vooral dat de regelgeving en het ‘rechtenverhaal’ 
slechts in beperkte mate een antwoord bieden in deze complexe 
materie. Het is niet zwart, het is niet wit maar grijs zo is weer eens 
gebleken. Overleg, open communicatie, empathie en mededogen … 
Daar gaat het vooral om! Een aanwezige ouder vertelde nadien vol lof 
over de aanpak tijdens onze studiedag. Daar doen we het voor! 

 
  

  
 

  



Allerlaatste cursus Ontwikkeling Stimuleren 

Al meer dan 20 jaar verzorgt, ‘onze’ oprecht betrokken en warme 
begeleider, Albert Janssens voor ons de cursus Ontwikkeling 
Stimuleren. Alle deelnemers die de afgelopen 20 jaar ooit de 
cursus hebben gevolgd waren steeds heel erg enthousiast en 
vertelden ons hoe waardevol deze cursus voor hen was. Ouders 
en opvoeders van een kind met een handicap of 
ontwikkelingsproblemen gaven aan een heel andere kijk te 
hebben gekregen op de ontwikkeling van hun kind en hun eigen 
opvoedingsvaardigheden. 

Kinderen met een handicap opvoeden is immers niet eenvoudig: 
algemene opvoedingsprincipes lijken niet te werken; de 
ontwikkeling verloopt wat moeizamer dan bij andere kinderen. Je 
komt er niet met gezond verstand, intuïtie of je spiegelen aan 
andere ouders uit je omgeving. Tijdens deze cursus leerde Albert 
Janssens ouders te geloven in hun kinderen en in hun zelf als ‘ 
mediator’. Hij gaf hen andere inzichten, concrete tips, een steuntje 
in de rug en kansen om ervaringen te delen met andere ouders. 

Spijtig genoeg stopt Albert Janssens met het geven van deze 
cursus. Hij wil nu stilletjesaan van een welverdiende rust gaan 
genieten. Gelukkig wou hij voor ons nog één keer alles uit de kast 
halen en ouders van een kind met ontwikkelingsproblemen of een 
handicap nog de allerlaatste kans geven om de cursus 
‘ontwikkeling stimuleren’ te volgen. Wij starten in februari in 
Leuven. Wacht niet te lang om in te schrijven en geef deze info 
zeker door aan alle mogelijks geïnteresseerden! Alle info vind je 
hier. 

Deze allerlaatste cursus willen we niet zomaar laten passeren … 
Albert is voor ons niet ‘zomaar’ een lesgever! Daarom zouden we 
een oproep willen doen aan iedereen die ooit de cursus 
Ontwikkeling Stimuleren heeft gevolgd. Bezorg a.u.b. je 
contactgegevens aan ons. Later ontvang je hierover meer info. 

 

 

  
 

  

IN DE KIJKER 

Meldpunt bewindvoering 

Begin januari was Gezin en Handicap mede-initiatiefnemer van 
een ‘driekoningenactie’. Bedoeling was om de onjuiste toepassing 
van de nieuwe wet beschermingsmaatregelen aan te klagen. 
Deze actie leidde tot de oprichting van een digitaal ‘meldpunt’ 
(www.meldpuntbewindvoering.be). Dit meldpunt zal officieel worden 
voorgesteld op driekoningendag 2017. 

Interesse? Volg dan zeker onze facebookpagina en bekijk 
regelmatig onze website of kom naar één van onze infomomenten. 
Dit voorjaar kun je in Leuven, Hasselt of Antwerpen terecht. 
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Erfrecht 

Over de hervorming van het erfrecht wordt al lang gesproken. In het 
voorjaar 2017 zou het er nu echt van gaan komen. Zo is er alvast sprake 
van een wijziging van het beschikbaar erfdeel. In de toekomst zou het 
reservatair erfdeel (dit is het gedeelte van je erfenis waarop je partner, 
kinderen, ouders bij wet recht hebben) beperkt worden tot de helft van je 
nalatenschap. Dit wil dus zeggen dat je zelf kan beslissen aan wie de 
andere helft toekomt. En dit biedt perspectieven voor ouders van een 
kind met een handicap. 

Tijdens onze infoavonden Erfrecht Hasselt en Erfrecht Sint-Niklaas gaan 
we hier dieper op in. 

 
  

  
 

  

Ondersteuning in het kader van het M-decreet 

De voorbije dagen was er in de media weer veel te doen over het M-
decreet. Het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het 
Gemeenschapsonderwijs vragen een evaluatie van het M-decreet, 
omdat extra middelen voor de toepassing ervan uitblijven. Middelen en 
ondersteuning blijven een heikel punt. Wij begrijpen dat scholen, 
leerkrachten een goede ondersteuning vragen om het M-decreet in de 
praktijk te brengen. 

De invoering van het M-decreet brengt met zich mee dat ook de 
ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften 
opnieuw bekeken wordt. Huidige systemen van ondersteuning voor 
kinderen met een handicap of specifieke onderwijsbehoeften in het 
gewoon onderwijs (GON, ION, waarborgregeling, …) worden afgeschaft 
en de middelen worden samengevoegd in een nieuw 
‘ondersteuningsmodel’ dat vanaf volgend schooljaar van toepassing is. 
Hierbij is er sprake van zowel leerling- als leerkrachtgerichte 
ondersteuning. 

Momenteel leeft over dit nieuwe ondersteuningsmodel nog veel 
onduidelijkheid. Toch zal het vanaf het schooljaar 2017 - 2018 moeten 
toegepast worden. Wat betekent dit concreet voor kinderen/ouders, 
leerkrachten en scholen? Wat verandert er voor je zoon/dochter die nu 
nog kan rekenen op GON/ION-ondersteuning? Zal je kind volgend 
schooljaar nog dezelfde (leerlinggebonden) ondersteuning kunnen 
krijgen? Welke ondersteuning wordt er geboden aan leerkrachten en 
scholen? Hoe gaat die ondersteuning eruit zien en hoe kan je er beroep 
op doen? ... 
Wie zich wil informeren over dit nieuwe ondersteuningsmodel is van 
harte welkom op één van onze infoavonden. Deze avonden worden 
ingeleid oor een medewerker van het departement Onderwijs.  

 Donderdag 2 maart 2017 - pastoraal Centrum Seminarie, 
Tulpinstraat 75, Hasselt 

 Dinsdag 7 maart 2017 - BD/Welzijnszorg, Sint-Salvatorstraat 30, 
Gent 

 Dinsdag 28 maart 2017 - KVG Turnhout, Korte Begijnenstraat 
18,Turnhout 
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 Woensdag 26 april 2017 - KVG Roeselare, Sint Jorisstraat 1, 
Roeselare 

 Dinsdag 9 mei 2017 - KVG-zaal, Tiensesteenweg 63, Leuven 

Alle info omtrent deze infoavonden vind je hier. 

  
 

  

Friends of Rosa 

Op zoek naar coole kleding voor kinderen 
en jong volwassenen met een handicap? 
Bekijk dan zeker de collectie van Cathy 
Moelans. Vanuit haar betrokkenheid bij 
Rosa, een tienjarig meisje met een 
handicap weet zij hoe belangrijk 
aangepaste en comfortabele kledij, die 
gemakkelijk aan en uit kan, is. 

Voor meer informatie kan je terecht op haar 
website: http://www.friendsofrosa.be/rosa. 
Lees ook het artikel in de Handiscoop van 
januari! 

 

 

  
 

  

NIEUWE AANWINSTEN 

Nieuw in het documentatiecentrum van Gezin en Handicap vzw 

In de rand van de studiedag ‘Wie beslist? Ethische thema’s juridisch 
gekaderd’ (2/12/2016) maakte Gezin en Handicap een literatuurlijst over 
het thema. Die kun je oproepen via een link op onze website: 
http://www.gezinenhandicap.be/documentatiecentrum/. 

 
  

Een volledig overzicht van de aanwinsten vind je op http://www.gezinenhandicap.be/aanwinsten-

2016/. 
De online catalogus is te raadplegen op http://www.gezinenhandicap.be/documentatiecentrum/. 

OPROEP 

Gezocht! Vrijwilligers voor administratief werk 

Enkele van onze vaste vrijwillige medewerkers verlieten ons dit jaar, 
jammer genoeg. Zij deden hun werk hier altijd met zeer veel inzet en 
daar zijn we hen erg dankbaar voor! Omdat Gezin en Handicap niet 
zonder vrijwilligers kan, zijn wij op zoek naar mensen die onze werking 
administratief kunnen ondersteunen.  

Concreet zoeken we iemand die goed met de computer kan werken voor 
het verwerken van de inschrijvingen, het maken van deelnemerslijsten, 
enz. Daarnaast zoeken wij iemand die wil helpen in het 
documentatiecentrum met de invoer van nieuwe aanwinsten op de 
website, het registreren van nieuwe boeken, het klasseren van boeken 
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en tijdschriften, enz. Heb je een halve dag tijd per week (of twee halve 
dagen) én denk je dat je wel aardt in ons team (zie foto hieronder), laat 
dan even iets weten en dan maken we een afspraak:  
03 216 29 90, gezinenhandicap@kvg.be. 

  
 

  

Music for life – De warmste week 

November eindigde voor ons in mineur … Wij kregen ongenode 
gasten op bezoek. Door een inbraak zijn de inkomsten van onze 
infoavonden, het documentatiecentrum, enz. weg. Ook de centen 
van onze reeds gestarte Music for life acties! 

Dag in dag uit komt Gezin en Handicap in contact met gezinnen 
met een kind met een handicap. Wij houden de vinger aan de pols 
en proberen zo goed mogelijk in te spelen op de nood aan 
informatie. En wij zijn best trots op ons aanbod, mooi verspreid 
over de provincies. Nochtans is Gezin en Handicap een van de 
slechts gesubsidieerde erkende sociaal-culturele organisatie in 
Vlaanderen! Zo’n financiële tegenslag is moeilijk om te dragen. Om 
onze werkingsmiddelen toch wat aan te vullen gingen wij, team en 
raad van bestuur van Gezin en Handicap, met nog meer energie 
dan anders aan het werk … 

Daarom deze warme oproep. Steun één van onze acties, bedenk 
zelf een actie of geef ons een financieel steuntje in de rug! Meer 
informatie vind je op: http://www.gezinenhandicap.be/music-for-life-

acties/. 

 

 

 

  
 

  

  

LID WORDEN VAN GEZIN EN HANDICAP?  

Voor 23 euro ben je individueel lid van Gezin en Handicap en KVG. Om met heel het 
gezin lid te worden betaal je 34,5 euro. 

Als lid word je rechtstreeks geïnformeerd over het aanbod en betaal je voor de 
activiteiten een verminderde deelnameprijs. Je krijgt ook het tijdschrift Handiscoop en 
kunt gebruik maken van de uitgebreide KVG-dienstverlening (waaronder rechtsbijstand 
bij beroepszaken, vrijetijdstrajectbegeleiding, …) 

Ben je al lid van KVG en krijg je ons aanbod nog niet? 
Laat het dan weten. 

Gezin en Handicap is lid van de KVG-groep en vijftact vzw. 
Wil je ook de informatie ontvangen van de activiteiten van de KVG-Groep, 
schrijf je dan hier in voor de nieuwsbrief! 
 
Vriendelijke groeten, 
Het team van Gezin en Handicap 
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A. Goemaerelei 66 
2018 Antwerpen 
tel. 03 216 29 90 
www.gezinenhandicap.be 
gezinenhandicap@kvg.be 
www.facebook.com/gezinenhandicap 
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