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De vele veranderingen in de zorg voor personen met een handicap (PersoonsVolgende 
Financiering) en de ondersteuning van leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’ 
(M-decreet) zorgen momenteel voor veel onduidelijkheid, onrust en onzekerheid. Niet 
alleen bij ouders van een kind met een handicap, maar ook bij de aanbieders van zorg en 
onderwijs en al de werkenden in deze sectoren. Veel onrust is te wijten aan het gebrek aan 
middelen om elke persoon en elke leerling met een handicap die zorg en ondersteuning te 
bieden die ze effectief nodig hebben. Maar ook de onmacht en de onwil bij elk van ons om 
wat zekerheden los te laten en van vastgeroeste paden af te wijken, helpen de zaken vaak 
niet voorruit.  

Maar laat ons toch niet uit het oog verliezen dat de vele veranderingen net nodig zijn om 
personen met een handicap meer kansen, meer keuzemogelijkheden, meer autonomie, 
meer kwaliteit van bestaan, … te bieden. Gelukkig zet het veranderingsproces ook heel 
wat mensen, niet in het minst ouders van een zoon of dochter met een handicap, aan tot 
actie en creativiteit. Er borrelt heel wat. Wacht maar eens af. 

Net in deze onzekere tijden is het eens zo belangrijk om je goed te informeren. Van harte 
welkom op onze infomomenten!  

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

Studiedag: Kwaliteitsvol ouder worden met een verstandelijke handicap 
(18/5/2017, Antwerpen) 

De bekendmaking voor deze studiedag is gestart en de 
inschrijvingen lopen vlot binnen. Wij deden ons best om 
een interessant programma samen te stellen, op basis van 
verzuchtingen en vragen die Gezin en Handicap opvangt. 
Twee onderzoeken naar ‘goede praktijken’ worden 
voorgesteld: over levenskwaliteit en ondersteuning van 
ouderen met een verstandelijke handicap. We voorzien ook 
veel tijd om deze en andere specifieke thema’s uit te 
diepen in workshops: dementie, specifieke 
ouderdomskenmerken van personen met een ernstig en 
diep verstandelijke handicap, vroegtijdige zorgplanning. 

Lees het volledige programma na in de uitnodiging. 
Interesse gekregen om deel te nemen? Schrijf je in via deze 

link. 

 

 

  
 

  

Naar partnerschap met ouders van een kind met een handicap 

Workshop: 
Communicatiestrategieën in de praktijk (24/4/2017, 
Leuven) 

Op dit moment zijn er belangrijke ontwikkelingen in de zorg en het 
onderwijs aan personen met een handicap. Die maken dat het steeds 
belangrijker wordt om ouders te betrekken en goed met hen te 
communiceren. Een goed overleg, een fijne samenwerking, een 
duidelijke en heldere communicatie met elkaar over verwachtingen, 
manier van aanpak, … zijn van essentieel belang voor een goede 
begeleiding en ondersteuning van een kind of volwassen persoon met 
een handicap en het gezin.  
Lijne Vloeberghs / Sofie Van Eynde (UCLL) gaan dieper in op hoe je als 
professioneel goed kunt communiceren me ouders.  

Enkele vragen die aan bod komen: 

• Wat is de insteek van ouders? 
• Wat zijn de eigenschappen van een goed gesprek? 
• Hoe ga je om met emoties? 

Uiteraard voorzien wij veel ruimte voor inbreng en vragen! 

Lees hier meer over de inhoud van de workshop en de praktische 
informatie. Interesse gekregen om deel te nemen? Schrijf je in via deze 
link. 
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Leren communiceren 

‘zeer verrijkend’ ‘ik heb zeer veel opgestoken’ 
‘boeiende inhoud’ 

‘fijne interactie tussen de ouders en professionelen die 
deelnamen’ 

‘confronterend om zelf eens een communicatiebeperking 
te ervaren’ 

‘hier kan ik mee aan de slag’… 

Dit zijn maar enkele reacties van de deelnemers aan de 
Bliss-cursus en de vormingsdag ‘communiceren met 
afbeeldingen, tekeningen, symbolen en pictogrammen’.  

Voor Gezin en Handicap is kunnen communiceren een 
basisrecht. Niet kunnen spreken, niet begrijpen wat er 
gezegd wordt, beperkt je erg. Er zijn heel wat 
mogelijkheden en hulpmiddelen om de communicatie alle 
kansen te geven. Daarom kijkt Gezin en Handicap al 
vooruit en denken we nu al aan een vervolg op de voorbije 
activiteiten rond ‘communiceren’. 

 

 

 

  
 

  

Infomomenten Autisme 

Personen met autisme ervaren in het dagdagelijkse leven heel 
wat handicapspecifieke problemen. Vandaar dat we in onze 
programmatie ook voldoende aandacht willen besteden aan deze 
groep. Deelname aan onderstaande infomomenten is nog 
mogelijk maar wacht niet te lang om je in te schrijven!  

• 4 mei te Hasselt: Autisme en eetproblemen 
• 23 mei te Gent: Autisme en stress 
• 6 juni te Leuven: Autisme en emoties 

•    

  

  
 

  

IN DE KIJKER 

Zorgcontinuïteit voor minderjarigen stapsgewijs ingevoerd 

De Vlaamse regering voorziet extra middelen voor de 
zorgcontinuïteit van minderjarigen met een handicap die hun 
ondersteuning als meerderjarige willen verderzetten.  

Voor minderjarigen met een persoonlijke-assistentiebudget 
bestaat die zorgcontinuïteit al. Voor jongeren die momenteel 
ondersteund worden in een multifunctioneel centrum 
(waaronder ook intensieve thuisbegeleiding valt) en die de 
aanvraagprocedure voor een persoonsvolgend budget (PVB) 
doorlopen hebben, wordt de zorgcontinuïteit stapsgewijs 
ingevoerd vanaf 2017. Zo wordt in 2017 een PVB ter 
beschikking gesteld aan jongeren met een handicap die 
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geboren zijn in 1994 of vroeger. Bedoeling is om tegen 2020 
voor alle jongeren die de overstap van minderjarigenzorg naar 
meerderjarigenzorg willen maken, zorgcontinuïteit te realiseren. 

Omwille van de vele vragen zal Gezin en Handicap, in 
samenwerking met Absoluut vzw, nog voor de zomer in elke 
provincie een infosessie ‘Een PVB of een verhoging van het 
PVB aanvragen’ organiseren. Wij houden je op de hoogte. 

Ook interessant zijn de infoavonden 
‘Mogelijkheden voor ‘BuSO-
schoolverlaters op vlak van 
tewerkstelling, (begeleid) werk of 
zinvolle dagbesteding’ op 18 april in 
Hasselt en op 30 mei in Antwerpen. 

  
 

  

Moeizame weg naar een nieuw ondersteuningsmodel 
voor leerlingen met een ‘specifieke onderwijsbehoefte’ 
in het gewone onderwijs 

Begin januari kwam Minister Crevits met een voorstel voor een 
nieuw ondersteuningsmodel. Met de paasvakantie voor de deur is 
het helaas nog altijd niet duidelijk in welke mate leerlingen met 
een specifieke onderwijsbehoefte het volgend schooljaar 
ondersteund zullen worden. De onrust bij ouders en leerlingen 
die nu GON- of ION-begeleiding of GON-afwijkingsuren ASS 
krijgen of daarop gehoopt hadden, maar ook bij leerkrachten en 
begeleiders, is groot. Knopen moeten nu maar eens 
doorgehakt worden! 

Wij volgen verdere ontwikkelingen op de voet. Zo vlug er 
duidelijkheid komt over de ondersteuning van leerlingen met 
een specifieke onderwijsbehoefte in het volgende schooljaar 
informeren we je met een specifieke nieuwsbrief.  

Actuele informatie over het nieuwe ondersteuningsmodel of 
eventuele voorlopige maatregelen krijg je tijdens onze 
infoavonden ‘Ondersteuning in het kader van het M-decreet’ op 26 
april in Roeselare en 9 mei in Leuven. 

 
  

  
 

  

ALLERLEI 

Design with a heart 
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Heb jij iets bedacht dat in het leven van je kind, je partner, je ouder, je 
vriend, … wat meer comfort, wat extra mogelijkheden brengt? 
Omschrijf dan kort je uitvinding: wie kan er gebruik van maken en hoe? 
Hoe kwam je op het idee? Welk materiaal gebruikte je en hoeveel 
kostte dit?… Doe er een eenvoudig schema, plannetje en een paar 
foto’s bij. 
Stuur dit voor 20 juni naar aurore.vanvooren@handicap.be of naar 
Handicap International, t.a.v Aurore Vanvooren, Gewijde-Boomstraaat 
44, bus 1, 1050 Brussel. 

Meer informatie vind je op www.handicapinternational.be. 

 
  

  
 

  

Reva 2017 

Ben je op zoek naar het juiste hulpmiddel? Wil je kennis maken met 
een heleboel diensten en organisaties? Breng dan van 20 tot 22 april 
een bezoek aan Reva 2017 in Flanders Expo (van 10 tot 18 uur). 
Contacteer ons voor vrijkaarten. Zoveel als je wilt! 

Meer interesse in uitgebreide informatie over hoe je deze hulpmiddelen, 
woningaanpassingen e.d. kan aanvragen? Kom dan naar één van onze 
infomomenten ‘Wat heeft het VAPH te bieden?’. 

 
  

  
 

  

Activiteiten voor kinderen 

KVG Scherpenheuvel-Zichem organiseert activiteiten voor kinderen met 
een handicap uit de eigen of naburige gemeentes. Muziekbeleving, 
kindertheater, crea-atelier … alle activiteiten zijn aangepast aan kinderen 
met een verstandelijke leeftijd van 3 à 4 jaar. Ook broertjes en zusjes 
zijn welkom. (Groot)ouders, assistenten, … worden geacht aanwezig te 
blijven tijdens de activiteit. 

Voor info: kvg.scherpenheuvel.zichem@gmail.com – 
0474 89 47 10. 

 
  

  
 

  

Wereldautismedag 

De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties besliste om 2 april 
uit te roepen tot Wereld Autisme Dag. Wereldwijd worden op die dag 
allerlei evenementen en initiatieven georganiseerd die de samenleving 
verder wil sensibiliseren rond autisme, zodat mensen met autisme en 
hun directe omgeving op meer begrip kunnen rekenen. 
De VVA, Vlaamse Vereniging Autisme, organiseert op 1 april in de 
Blaarmeersen in Gent ‘Blue Run 4autism’, een uniek wandel- en 
loopevent volledig gedragen door mensen met autisme en hun netwerk. 

Meer informatie: www.autismevlaanderen.be. 

 
  

  
 

  

Nieuwe strip! 

Dominique Dewulf is een persoon met een verstandelijke handicap met 
een groot talent voor tekenen. In het verleden baseerde hij zich op 
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reeds bestaande scenario’s voor zijn strips. Voor zijn nieuw werk 
‘Moord op de antiekhandelaar’ zette hij echter zichzelf in de hoofdrol als 
Kortrijks rechercheur. Spanning verzekerd! 

Nieuwsgierig naar Dominique en zijn werk? Neem dan zeker een kijken 
op zijn website! 

  
 

  

NIEUWE AANWINSTEN 

Nieuw in het documentatiecentrum van Gezin en Handicap vzw 

• Downsyndroom Vlaanderen. (2017). 5th Down Syndrome 
symposium. Grandir en bonne santé. Downsyndrome. Gezond 
opgroeien. 

• E. de Voogd. (2016). Sprakeloos-Zeven moeders over hun 
zwijgende kind. De Banier. 

• F. Morisse, E. De Belie en M. Blontrock. (2016). Emotionele 
ontwikkeling in verbinding. Garant. (boek + spel voor 
begeleiders) 

• C. Scholten en A. Peters. (2016). Verder in samenwerking. 
Werkboek In voor Mantelzorg. Movisie. 

Een overzicht van de aanwinsten in het documentatiecentrum vind je 
hier. 
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 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) laat dan even iets weten 
en dan maken we een afspraak: 03 216 29 90, 
gezinenhandicap@kvg.be. 

 

 

  
 

  

Maak als Jonge mantelzorger kans op een gratis dagje Bellewaerde! 
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In het kader van de JOHH trofee 2017 gaat Samana vzw op zoek naar 
jonge mantelzorgers die dag in dag uit zorgen voor een zieke of een 
hulpbehoevende. Samana wil aan deze doelgroep de nodige aandacht 
besteden, want zij verdienen meer dan een trofee! 

Eline De Munck nodigt alle kinderen en jongeren die zich herkennen in 
de rol van mantelzorger samen met hun gezin uit op de gratis ‘Jonge 
Helpende Handen’ dag op zondag 7 mei 2017 in Bellewaerde. 

Check hier het oproepfilmpje: 
https://www.youtube.com/watch?v=GiVXlLyixg8 

 
  

  
 

  

Oproep Libelle: Tijd voor iets nieuws? 

Het weekblad Libelle is voor een beeldreportage nog op zoek naar 
koppels die zin hebben in een make-over. En met make-over bedoelen 
ze haarstyling, make-up, kleding én een bijhorende fotoshoot in een 
studio in Kontich. Helaas richten zij zich voor deze reportage enkel op 
koppels waarvan één persoon of beide rolstoelgebonden zijn … Zullen 
we dit maar beschouwen als positieve discriminatie? 

Interesse of vragen? Neem dan voor vrijdag 7 april contact op met Diny 
Thomas via diny.thomas@sanoma.com. 

 
  

  
 

  

’t klikt! Een veilig nest voor mijn kind 
met een ontwikkelingsvertraging 

Voor een onderzoek van de eenheid Gezins- en Orthopedagogiek van 
de KU Leuven zoekt men naar wat kenmerkend is aan de 
gehechtheidsrelatie tussen ouders en hun kind (1-8jaar) met een grote 
ontwikkelingsvertraging. De onderzoekster is nog op zoek naar gezinnen 
die willen meewerken. Het onderzoek gebeurt via huisbezoeken thuis en 
je kan zelf kiezen in welke mate je met de studie meedoet. 

Verdere informatie: sien.vandesande@kuleuven.be of per telefoon 016 37 
69 44. 

 
  

  
 

  

TIP 

‘Kijk ik kook’ van Lise Weyts 

Het kookboek ‘Kijk in kook’ toont mensen met een verstandelijke 
handicap stap voor stap hoe ze een gerecht op tafel kunnen brengen. 
Mooi uitgegeven! Met schitterende foto’s. Praktisch, want de bladen in 
het boek zijn afwasbaar. 

Lees ook het artikel in Handiscoop van november 2014. 
‘Kijk ik kook’ kost 29,99 euro. Lannoo geeft nu een korting van 70%. 
Voor 9 euro haal je dit prachtige kookboek in huis. 
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Voor informatie: www.lannoo.be/nl/kijk-ik-kook. 

  
 

  

  

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 34,50 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 

 

A. Goemaerelei 66 
2018 Antwerpen 
tel. 03 216 29 90 
www.gezinenhandicap.be 
gezinenhandicap@kvg.be 
www.facebook.com/gezinenhandicap 
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