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Inleiding
Wie aan de vooravond van een nieuw jaar
staat, denkt aan een lange periode. Wie
terugkijkt op een jaar, denkt vooral hoe snel
alles voorbij gaat……
Ook in 2017 stonden wij niet stil en werden
weer mooie stappen voorwaarts gezet.
Het contextgericht werken werd stevig uitgebouwd, ons gebouw kreeg een
upgrade, digitale patiëntendossiers werden geïntroduceerd, …. : in mijn
enthousiasme zou ik hier al alles verklappen. Maar die eer laat ik aan de
therapeuten; zij zijn immers de drijvende krachten achter deze realisaties …. In
dit werk kunt u er alles over lezen.
U zult zelf merken dat ook 2017 geboekt staat als een jaar met sterke progressie.
Vooruitgang die enkel kan wanneer bij de medewerkers passie en bezieling
aanwezig is, een welbepaald doel voor ogen gehouden wordt en we steeds op
zoek gaan naar verbetering en vooruitgang, met name kinderen en hun
omgeving die op ons beroep doen maximale service aanbieden:

Passion, Purpose, Progress…. Daar draait het om!

Dank aan iedereen die zijn steentje daartoe heeft bijgedragen.
Yvan Winne
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Accent en zijn personeel

Winne Yvan
Meersman Guy
Van Lysebeth Sarah-Ann
Renier Omer
Vergote Inès
Gheysen Véronique
Vanpoucke Shana
Verraes Karolien
Vanthuyne Marian
Vandekerkhove Mieke
Verbauwhede Arabelle
Feryn Kaat
Verdonckt Sibylle
Persyn Katrien
Clarysse Nel
Windels Nine
Pollentier Rita
Ostijn Frieke
Verhaeghe Liedewij
Wolfcarius Karen
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Beernaert Sylvie
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logopediste
logopediste
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ergotherapeute
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ergotherapeute
ergotherapeute
ergotherapeute
(interim)
psychomotorisch therapeute
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Aline Blanckaert: geboren 13 december 1931, overleden 23 maart 2017: moeder
van Dekyvere Rik (lid raad van bestuur)
Marie-Claire Eggermont: Geboren 27 juli 1955, overleden 27 april 2017:
voormalige directrice van Revalidatiecentrum Pottelberg
Pollentier Julien: geboren 25 september 1921, overleden 28 oktober 2017:
vader van Pollentier Rita (personeelslid Accent)

Huwelijk Verhaeghe Liedewij (therapeutisch coördinator Accent) en
Vandoolaeghe Anne op 2 september 2017
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Technische realisaties in 2017
Kabelaansluiting in onze wachtzaal: om het wachten aangenamer te maken,
werd in onze wachtzaal een televisie geplaatst met kabelaansluiting. Zijn alleen
ouders aanwezig, dan kunnen informatieve kanalen gekozen worden. Zijn
kinderen aanwezig, dan kunnen we overschakelen op Ketnet of een andere
zender voor de jeugd. Op die manier proberen wij het verblijf in de wachtzaal
aangenamer te maken. En terloops: enorm veel respect voor de ouders,
grootouders die telkens opnieuw zich de moeite getroosten om hun kind,
kleinkind naar de therapie te brengen.

Nieuwe ramen zijkant gebouw: alle lokalen aan de zijkant van ons gebouw
kregen nieuwe ramen met dubbel glas en verbeterde isolatie. Het is de
bedoeling om op termijn dit door te voeren in het hele gebouw.
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Nieuw sanitair
Het grootste werk en ook het duurste ! Ons sanitair had er ongeveer 40 jaar
trouwe dienst opzitten en dus was het tijd voor verandering. Alles werd
vernieuwd: ondergrondse leidingen werden verwijderd en vervangen. Nieuwe,
vloer, nieuwe wandtegels, nieuwe wasbekkens waarvan één specifiek op
kindermaat en ook nieuwe toiletten waarvan ook eentje speciaal voor kleine
kinderen. We hopen dat personeel én bezoekers dit waarderen.
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Digitale kinddossiers: in een ongelooflijk korte periode (3 maand) schakelden
wij volledig over op digitale kinddossiers die in de cloud opgeslagen worden, dit
rekening houdend met de voorschriften inzake privacy.
Dit systeem biedt tal van voordelen: meerdere therapeuten kunnen op hetzelfde
moment aan hetzelfde verslag werken, de verslagen zijn overal (tijdens
besprekingen in school, bij de dokter thuis, enz...) bereikbaar en aanvulbaar,
enz... een ganse stap vooruit ! Tevens werd om dit mogelijk te maken,
overgeschakeld op een snellere vorm van internet.
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Deze introductie werd
ondersteund door
intensieve bijscholing voor
alle personeelsleden van
Accent. Met z’n allen
gingen we drie dagen
opleiding volgen.
Daarnaast zorgden we zelf
voor instructies aan onze
dokters.

Verdere uitbouw digitaal netwerk: dank zij Confluence kunnen we nu ongeacht
de locatie documenten raadplegen, bewerken, enz... daarvoor werden
verschillende draagbare computers aangekocht. Daarnaast werd tevens een
nieuwe printserver aangeschaft die dienst doet als centraal afdrukpunt voor alle
medewerkers.
Renovatie vergaderlokaal: het vergaderlokaal werd volledig gerenoveerd. Een
nieuw laagje verf, nieuwe vergadertafel en nieuwe vergaderstoelen maar ook
een nieuw smartboard ter vervanging van een beamer werden aangekocht. Om
het personeel in betere omstandigheden te laten vergaderen en om de
oudergroepen die meer en meer ingang vinden beter te laten doorgaan, een
heuse stap vooruit!
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Unit De Zevensprong

Werking kleutergroepen:
Dit jaar konden we snel van start gaan
met opnieuw twee groepjes. Twee kleuters konden blijven en zes nieuwe
kleuters stapten in. De kleuters werden opnieuw volgens niveau ingedeeld om de
groepjes een optimaal aanbod te kunnen geven. Daarnaast ligt de klemtoon van
de doelstellingen in elk van beide groepen ook enigszins anders. Bij de jongste
kleuters richten we ons meer op gedrag gerelateerde aspecten, bij de oudere
kleuters neemt het stimuleren van vaardigheden een belangrijke plaats in.
Omdat er dit jaar verschillende jonge kleuters met een complexe sociale
achtergrond deel uitmaken van het groepje was het belangrijk om stil te staan bij
de basisbehoeften van deze kleuters. Het creëren van een vertrouwensband
blijkt dan ook een heel belangrijke doelstelling. Vanuit deze band kunnen we
een ontwikkelingsgerichte therapie uitwerken. Naast het streven naar een goed
welbevinden en een zo groot mogelijke betrokkenheid, blijken ook het maken
van duidelijke afspraken en het invoeren van routines en regels een extra
uitdaging bij deze kleuters. Naast de vaste regels rond organisatie,
verantwoordelijkheid en zelfstandigheid wordt de aandacht ook gericht op regels
rond morele principes. Het omgaan met de anderen zodat het voor iedereen fijn
is in de groep is zeer belangrijk. Naast de expliciete positieve bekrachtiging was
invoeren van een time-out stoel en een stoel waar de kleuter moet gaan zitten na
ongewenst gedrag ook een logisch gevolg. Duidelijkheid en consequente
uitvoering zijn een echte noodzaak.
De therapiefrequentie blijft op tweemaal per week gedurende twee uur. Het
therapieaanbod en de structuur blijven qua vorm hetzelfde.
Een drietal kleuters konden beroep doen op onze vervoersdienst waardoor zij er
ook telkens bij konden zijn.
Ook dit jaar leggen we inhoudelijk andere klemtomen en dit volgens de noden
van de kleuters.
Via wekelijks overleg wordt bijgestuurd waar nodig. De thema’s blijven zeer
ruim zodat we de verschillende doelstellingen vanuit de verschillende disciplines
voldoende aan bod kunnen laten komen. Zo kunnen we ook ingaan op hetgeen
de kinderen zelf aanbrengen of waar ze bijzondere interesse voor tonen. Het
afgelopen jaar werkten we o.a. rond lichaamsbewustzijn, muziek, zintuigen, …
Periodegebonden thema’s zoals feestdagen bieden onvoldoende ruimte om de
basisdoelstellingen aan bod te laten komen.
Gezien de fijn motorische vaardigheden steeds slechter onderbouwd zijn, werd
geopteerd om wekelijks schrijfdans in te schakelen. Daarbij wordt ook het
bewustzijn van de eigen lichaamsassen nog explicieter gestimuleerd als
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onderbouw voor de verschillende bewegingsrichtingen. Ieder kind krijgt op die
manier de kans om op zijn niveau te werken zodat het voorbereidend schrijven
vooral leuk blijft en geen last wordt.
Om de doelen binnen de verschillende disciplines te concretiseren en nog beter
op elkaar af te stemmen, wordt een standaardschema gebruikt met een
overzicht van de doelstellingen per discipline en de integratie-activiteiten. De
oefenstof herhalen in verschillende varianten is immers het meest effectief.
Aankopen:
Klein spelmateriaal werd aangekocht om de themaboxen aan te vullen. Er werd
ook geïnvesteerd in een nieuwe radio die voldoet aan de noden van de huidige
sociale media.
Ouderwerking:
De ouders worden uitgenodigd om enkele sessies bij te wonen met het oog op:
- Inzicht verwerven in de verschillende doelstellingen en de structuur van de
groepstherapie.
- Meegeven van concrete tips om thuis toe te passen.
- Samen beleven en samen ontdekken met het kind, genieten van de ouderkindrelatie via Sherborne.
Dit wordt door de ouders als positief ervaren.
Samenwerking met leerkrachten:
In functie van zowel stimulatie als opvolging en evaluatie van de ontwikkeling
vindt regelmatig een multidisciplinair overleg plaats. Daarnaast worden ook
systematisch klasobservaties gedaan om meer zicht te krijgen op het
functioneren van het kind in de klassituatie. De leerkrachten worden uitgenodigd
om een sessie bij te wonen om meer zicht te krijgen op het functioneren van het
kind in een kleine groep. Deze bovenstaande momenten zijn tevens ook
gelegenheden om informatie uit te wisselen.
Bedenking:
Gezien de complexe problematieken wordt regelmatiger doorverwezen naar
verschillende medische instanties.
Het kleuterteam,
Ergotherapeute, Katrien Persyn
Logopediste, Marian Vanthuyne
Psychomotorisch therapeute, Frieke Ostijn
Psychologe, Karen Wolfcarius
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Unit ADHD
OPTIMALISEREN GROEPSTRAINING VOOR KINDEREN MET ADHD

Aan het begin van het kalenderjaar werd een SOVA-training ingericht met de
bedoeling om kinderen met ADHD bewust te maken van enkele sociale
vaardigheden. Deze training werd
ingevoerd omdat er bij een aantal van onze
kinderen met ADHD problemen gemeld
werden via school. Deze problemen deden
zich voor op sociaal-emotioneel vlak: ruzies,
pesten, gepest worden, ongepast
taalgebruik, … . De training liep tot eind
juni en gaf, in combinatie met een goede
communicatie tussen alle betrokkenen, gunstige resultaten.
Zoals de voorbije jaren werd ook een groepstraining psycho-educatie voorzien
voor een viertal kinderen met ADHD: de Ferry-groep. Er werd verder gebruik
gemaakt van de bestaande werkmethode en boek ‘Zo snel als een Ferrari’ van
Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers. De cursus is een psycho-educatiecursus. Dat
houdt in dat de kinderen in de cursus meer inzicht krijgen in de problematiek.
We leren hen op een positieve manier omgaan met hun ADHD.
De sessies gaan wekelijks door wat voor meer duidelijkheid en continuïteit zorgt
voor de kinderen en hun ouders. Er werden enkele activiteiten toegevoegd
waarbij de nadruk ligt op het oefenen van sociale vaardigheden, omgaan met
boosheid, planmatig werken. We sluiten de sessies af met een groepsbeloner.
OUDERTRAINING

De oudertraining, gebaseerd op het boek ‘Zet mij even op pauze’ uitgegeven via
het SIG, wordt nog steeds ingericht. We splitsen de sessies op in tien sessies van
één uur, en dit tweewekelijks. Op die manier krijgen we de kans om meer
concrete voorbeelden aan te bieden en dieper in te gaan op vragen van de
ouders. Zo wordt samen nagedacht over een optimaal beloningssysteem voor hun
kind. Deze manier van werken wordt door de ouders als positief ervaren, de link
met de thuissituatie wordt erg op prijs gesteld. De ouders krijgen steeds een
bundel van de gevolgde sessie mee naar huis. De bundel werd aangevuld met
nieuwe elementen en beeldmateriaal.
EXTRA MUROS ACTIVITEITEN

Via de serviceclub Mercurius kregen wij een mooi bedrag om te besteden aan
extra muros activiteiten. Tijdens de zomervakantie werden de kinderen uit de
Ferry-groepjes teruggezien. De kinderen kwamen eerst twee uren naar Accent.
Binnen die tijd werd de leerinhoud uit de voorbije groepswerking nog even
doorlopen, er werd nagegaan wat de kinderen opgestoken hebben via een kwis.
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De therapeuten merkten dat de kinderen inhoudelijk toch heel wat hadden
onthouden rond psycho-educatie ADHD. Daarnaast werd de komende extra
muros activiteit voorbereid: sociale regels, spelregels, bieden van
voorspelbaarheid.
Dit werd als erg positief ervaren door de kinderen en de begeleiders. Ook de
ouders toonden hun appreciatie.

SAMENWERKING MET OUDERS

We duiden van bij de onderzoeksbespreking op het belang van betrokkenheid
van ouders in het revalidatieproces van hun kind met ADHD. We bieden de
oudertraining aan en organiseren jaarlijkse oudercontacten. Daarnaast staan we
nauw in contact met de ouders via mail en/of mondelinge contacten in het
centrum. We proberen hulpvragen steeds zo spoedig mogelijk te beantwoorden.
De informatiebundel die vroeger reeds werd samengesteld, wordt verder
aangevuld en meegegeven met de ouders die dit wensen. De infobundel ‘Een
gids over ADHD voor ouders en familie’ wordt meegegeven met de kinderen die
de groepstraining volgen. Ouders worden op de hoogte gesteld van
informatieavonden georganiseerd door Zit Stil via facebook, mail, brief of
mondelinge overdracht. Enkele ouders namen deel aan deze activiteiten.
SAMENWERKING MET SCHOOL EN ANDERE BETROKKEN PARTIJEN

De informatiebundel met heel wat bruikbare tips werd verder gedeeld met
leerkrachten in de klas. Met de bundel kunnen de leerkrachten die dat wensen
onmiddellijk aan de slag. Afhankelijk van hulpvragen werden multidisciplinaire
overlegmomenten georganiseerd.
LIDMAATSCHAP ‘Zit Stil’

Het lidmaatschap werd vernieuwd. De tijdschriften werden gelezen en de
belangrijkste artikels werden doorgegeven.
LIDMAATSCHAP OVERLEGGROEP 3-TRAPSRAKET ADHD

Sinds de opstart van de drietrapsraket is ons revalidatiecentrum een vast lid. Dit
jaar waren er vier bijeenkomsten waarbij onze directeur actief lid is.
OPVOLGEN NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN

Met het team wordt ernaar gestreefd om de laatste nieuwe ontwikkelingen op
vlak van ADHD op te volgen, via het doornemen van interessante artikels, sites en
boeken.
We hadden graag deelgenomen aan het symposium ADHD, georganiseerd door
Zit Stil, maar deze werd geannuleerd. Het symposium zou begin 2018
plaatsvinden.
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AANKOPEN







Boek: Sociale vaardigheidstraining voor kinderen uit de groepen 5 tot en met 8
van het basisonderwijs. Zo gaan Sarah en Jerom met elkaar om. (Nathalie van
Kordelaar & Marianne Schmidt)
Boek: Mees in Blauw-Wit (Melanie Strijbosch - Ruby Pothoven)
Beloners voor de kinderen uit de Ferry-groep.
Boek: Weet jij wat ADHD is? (werkboek psycho-educatie ADHD, M.J. Baard)
DOELSTELLINGEN 2018










Verder organiseren en optimaliseren van de oudertraining.
Verder organiseren en optimaliseren groepstraining bij kinderen met ADHD.
Bekijken hoe we de sessies voor de Ferry-groep organiseren bij kinderen met
een dubbeldiagnose ADHD/ASS.
Opvolgen van de recente ontwikkelingen.
Haalbaarheid van brussentraining nagaan (informatie opzoeken en eventueel
organiseren van sessies).
Informeren van grootouders: belangstelling nagaan en eventueel
informatiebundel samenstellen en voorstelling maken (vorm, aantal sessies, …).
Nagaan haalbaarheid en verder organiseren van externe activiteiten tijdens de
zomervakantie met kinderen met ADHD.
Bundelen en aankopen van geschikt materiaal in functie van
ontspanningsoefeningen.

Het ADHD team,
Logopediste Karolien Verraes
Ergotherapeute Sibylle Verdonckt
Psychologe Karen Wolfcarius
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Unit
Autismespectrumstoornissen

Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) vormen één van de grootste
doelgroepen in Accent. Het centrum kan zich profileren als een centrum met
voldoende kennis en expertise op het vlak van zowel diagnostiek als behandeling
van kinderen met ASS. Aan de basisvoorwaarden van de in september 2015
vooropgestelde “Kwaliteitsstandaard voor de zorg voor kinderen en jongeren
met een autismespectrumstoornis binnen de Vlaamse Centra voor Ambulante
Revalidatie” wordt voldaan.
Het diagnostisch proces naar ASS in Accent staat op punt en volgt de meest
recente richtlijnen. Het centrum doet aan categorale en indicerende diagnostiek
bij kinderen tussen 3 en 12 jaar, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde
instrumenten.
In Accent wordt voor kinderen met ASS zowel individuele multidisciplinaire
therapie alsook groepstherapie aangeboden. Individuele multidisciplinaire
therapie richt zich enerzijds op de kernmoeilijkheden van kinderen met ASS,
maar ook op co-morbide problematieken. Binnen de verschillende
therapeutische disciplines wordt gewerkt aan gemeenschappelijke
doelstellingen om de impact van de ASS op het functioneren van de kinderen zo
minimaal mogelijk te houden.
De groepstherapie, ondertussen een vast element in de behandeling van
kinderen met ASS, werd dit jaar verder aangepast en uitgediept. Moeilijkheden
in de omgang met anderen is een van de kernproblemen die kinderen met
autismespectrumstoornis (ASS) ervaren. Dit geeft vaak gevolgen op school of
thuis. Binnen de groepstherapie voor kinderen met ASS wordt in drie
verschillende leeftijdsgroepen gewerkt rond deze moeilijkheden.
Er werd ervoor gekozen om de groepswerking “Stroomweg” te noemen.
Een stroomweg is namelijk een type weg die in het Nederlandse verkeer
bestemd is om veel verkeer te verwerken en het verkeer door te laten stromen
met zo min mogelijk oponthoud. Met de groepswerking beogen we om kinderen
met ASS te leren op een zo vlot mogelijke manier te functioneren in sociale
interacties. Hierbij worden mogelijke blokkades op een specifieke manier
aangepakt.
In kleine groep worden perspectiefnemingsvaardigheden en sociale
vaardigheden geoefend. Een belangrijke oorzaak van sociale moeilijkheden is
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een tekort aan perspectiefneming. Dit betekent dat deze kinderen het vaak
moeilijk vinden om gedachten en gevoelens bij zichzelf en anderen te herkennen
en te begrijpen. Dit basistekort leidt vaak tot onbegrip, misverstanden en
conflicten in sociaal contact. We volgen een traject, gebaseerd op een bestaand
model, waarbij alle stappen in de ontwikkeling van perspectiefneming doorlopen
worden. We benaderen dus zoveel mogelijk de natuurlijke ontwikkeling, waarbij
vanuit het zien, voelen en denken ervaringen opgedaan worden. We sluiten in de
groepstherapie zo nauw mogelijk aan bij het ontwikkelingsniveau van uw kind
om van daaruit geleidelijk aan zijn of haar vaardigheden in perspectiefneming te
verstevigen en uit te breiden.
Daarnaast gaat er ook aandacht naar sociale vaardigheden die bij iedere sessie
volgens een vast stramien aan bod komen, zoals samen spelen, omgaan met winst
en verlies, een gesprek voeren, sociale afstand …
Het groepsgebeuren vormt een ideaal oefenterrein: op deze manier blijven de
vaardigheden niet beperkt tot de theorie maar ze worden ook ‘in het echt’
geoefend. Daarnaast kunnen kinderen veel van elkaar leren, zich ontwikkelen
door naar de ander te kijken en te luisteren.
In Stroomweg 1 worden sociale vaardigheden, zoals begroeten en afscheid
nemen, zichzelf voorstellen, het stellen van een hulpvraag,… aangebracht. Op het
vlak van perspectiefneming wordt op visueel niveau gestart, om daarna rond
gevoelens en sensorische vaardigheden verder te gaan. Hierbij wordt steeds
vanuit het IK gewerkt.
In Stroomweg 2 worden de sociale vaardigheden uitgebreid met een thema dat
handelt rond vriendschap, rond samen spelen, rond beurt nemen,… Wat betreft
perspectiefneming wordt de kennis rond emoties uitgebreid van het IK naar de
ANDER. Ook conceptueel wordt perspectiefneming uitgediept (‘wat ik weet, weet
de ander daarom niet).
Stroomweg 3 tenslotte verdiept de thema’s die in Stroomweg 1 en 2 aan bod
kwamen. Daarnaast worden thema’s zoals pesten en plagen, ruzie maken,
opkomen voor jezelf,… behandeld.
Dit schooljaar wordt extra ingezet op transfer van het geleerde naar de
thuiscontext.
In september 2017 startten 20 kinderen deze groepstherapie, die gedurende het
volledige schooljaar 2017-2018 verder loopt.
In 2017 volgden de ouders van 11 kinderen met ASS de oudertraining. Er werden
drie oudergroepen georganiseerd, verspreid over het jaar. In deze groep wordt
informatie rond ASS en de aanpak van kinderen met ASS op een interactieve
manier gedeeld, waarbij twee therapeuten de informatie overbrengen. Er is
minstens evenveel ruimte voor het delen van ervaringen door de ouders. De
tevredenheid van de ouders werd na afloop van deze groepen bevraagd, met een
algemeen positieve waardering van de ouders als resultaat. Ouders gaven aan
concreet aan de slag te kunnen met de gegeven tips en vinden dit de grootste
meerwaarde van het groepsprogramma.
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Vanuit de oudertraining komt heel sterk de vraag naar een opvolgtraject, waarbij
ouders op geregelde tijdstippen opnieuw kunnen samenkomen om eventuele
nieuwe obstakels in groep te bespreken. Dit wordt meegenomen naar het nieuwe
werkjaar.
Tijdens de zomervakantie van 2017 werd er eveneens een groepsprogramma
voor broers en zussen van kinderen met ASS georganiseerd. Tijdens vier
anderhalf uur durende sessies kregen vijf broers en zussen van kinderen met ASS
psycho-educatie over ASS. Op een toegankelijke en kindvriendelijke manier, aan
de hand van allerlei leuke activiteiten, krijgen de brussen inzicht in de
problematiek van hun broer of zus.
Aangezien de transfer van aangeleerde vaardigheden en kennis bij kinderen met
ASS steeds een belangrijk aandachtspunt vormt, werd ook in 2017 maximaal
ingezet op contact met de verschillende betrokken partijen. Ouders werden
actief betrokken bij de therapie en werden regelmatig uitgenodigd voor een
overleg. Ook het contact met de schoolcontext van het kind met ASS alsook het
contact met andere hulpverleners werd steeds als belangrijk gezien. Om
communicatie met de verschillende partijen steeds sneller en efficiënter te laten
verlopen, wordt bij heel wat kinderen mailverkeer ingeschakeld waardoor op
een vlotte manier info wordt uitgewisseld tussen de verschillende partijen.

Het ASS team,
Logpediste Vandekerhove Mieke
Ergotherapeute Windels Nine/ Claryssse Nel
Psychomotorische therapeuten, Pollentier Rita en Ostijn Frieke
Psychologe Verhaeghe Liedewij
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Overzicht groepswerkingen
Voor de kinderen zelf

De zevensprong
Voor peuters en kleuters met nood aan algemene ontwikkelingsstimulatie
Twee keer per week 2 uur, gedurende het volledige schooljaar
Twee groepen van vier kinderen (acht kinderen in totaal)
Twee therapeuten per sessie, vier betrokken therapeuten

_________________________________________________________________________
Stroomweg
Voor kinderen met ASS
Eén keer per week 1.5 uur, gedurende het volledige schooljaar drie niveaus
(Stroomweg 1,2 en 3)
Vijf groepen van vier kinderen (twintig kinderen in totaal) drie therapeuten per
sessie, drie betrokken therapeuten

_________________________________________________________________________
Ferry groep
Voor kinderen met ADHD
Eén keer per week 1.5 uur, gedurende één semester
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Eén groep van vier kinderen tot zes kinderen
De groep wordt begeleid door een psychologe, een ergotherapeute en een
logopediste

Voor de ouders

Oudergroep ASS
Voor ouders van kinderen met ASS
Eén keer per week 1.5 uur, gedurende één trimester één groep van een viertal
ouders of ouderparen
Twee therapeuten per sessie, twee betrokken therapeuten
___________________________________________________________________________
Oudergroep ADHD
Tweewekelijks, 1 uur 10 sessies
Eén groep van een viertal ouders of ouderparen
De groep wordt begeleid door twee therapeuten uit verschillende disciplines

19

Voor de broers en de zussen

Brussengroep ASS
Voor broers en zussen van kinderen met ASS.
Vier sessies van anderhalf uur, één groep van 4 tot 6 kinderen.
Twee therapeuten per sessie, twee betrokken therapeuten.
Wordt meestal georganiseerd tijdens een vakantie

Voor de grootouders

Grootoudergroep ASS
Voor grootouders en familieleden van kinderen met ASS
Eén sessie van twee uur
Eén groep, aantal afhankelijk van het aantal geïnteresseerden
Twee therapeuten per sessie, twee betrokken therapeuten
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Wat denken onze medewerkers over Accent ?
Medewerkers zijn de vereniging zelf en bepalen de kwaliteit en de sterkte. Hun
mening, telkens gevraagd in 7 stellingen, is dan ook ontzettend belangrijk. Al
onze therapeuten hebben de vragen beantwoord en men kon scoren tussen 0
‘volledig niet akkoord’ en 10 ‘volledig akkoord’. Belangrijk hierbij is dat na het
invullen van de vragenlijsten hieraan met iedereen een functioneringsgesprek
wordt gevoerd om zo het cijfermateriaal nog beter te kunnen begrijpen. Naast het
cijfermatige was er ook ruimte om via aanvullende tekst hun mening te
specifiëren, aan te vullen,…
___________________________________________________________________________

X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 100

Algemene tevredenheid en blijken van waardering voor hetgeen administratief
verwerkt wordt. Goede wisselwerking ondanks de heel complexe materie die de
uurroosters wel zijn !
___________________________________________________________________________
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X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 100

Wat betreft werkvermogen algemene tevredenheid daar deze vooral gemeten
wordt in vragen 3 tot en met 7. In vraag 1 brengen sommigen aan dat er fysische
belasting is, in vraag 2 komt psychische belasting meer naar voor.
___________________________________________________________________________

X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

De medewerkers zijn tevreden over de infrastructuur, de middelen die ter
beschikking worden gesteld, ...
___________________________________________________________________________
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X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

Wekelijks staat 1 uur geprogrammeerd om met mensen uit iedere discipline over
zaken van gedachten te wisselen, beslissingen te nemen, ..... dit wordt dan
teruggekoppeld naar alle medewerkers. Goede scores.
___________________________________________________________________________

X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

Het eigen werk en de huidige werkprocessen worden als positief ervaren,
hetgeen uitmondt in een algemene score van 81.
___________________________________________________________________________
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X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

De communicatie wordt als heel positief ervaren. De invoering van WIKI als intern
communicatieplatform betekende een grote stap voorwaarts.
___________________________________________________________________________

X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

Onze therapeutisch coördinator is hier nu anderhalf jaar en de beoordeling is
uitstekend. Iedereen heeft zijn plaats gevonden en de samenwerking verloopt
voortreffelijk.
___________________________________________________________________________
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X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

Directie zijn in een kleine entiteit is een speciaal gegeven. Daarnaast is het eigen
aan de opdracht dat niet steeds populaire beslissingen kunnen genomen worden.
Toch tonen de cijfers aan dat er een goede samenwerking aanwezig is.
___________________________________________________________________________

X as = verschillende vragen
y as= score van 0 tot 10

Accent krijgt een globale eindbeoordeling van 83 op 100 hetgeen betekent dat
de medewerkers met tevredenheid op 2017 mogen terugblikken.
___________________________________________________________________________
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X as = de verschillende werknemers
y as= score van 0 tot 10

De therapeuten staan natuurlijk op de eerste rij bij contacten met ouders,
scholen, CLB’s, referentiecentra, hulpverleners,.... zij oordelen dat onze
contacten met deze stakeholders heel goed scoren en dat zien we in een
totaalappreciatie van 82 op 100.
___________________________________________________________________________
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Onze missie en visie werd omgezet in vraagvorm en ook hier konden de
medewerkers hun waardering uitspreken. Daaruit blijkt dat onze werking
effectief op de lijn zit van hetgeen in onze missie en visie staat. Onze
missie/visietekst is geen vodje papier maar een ware tool die toont wat we hier
doen en realiseren. Hieronder de vragen met de score op deze vraag.
Wij werken interactief samen met ouders, verwijzers, school en andere
belanghebbenden en dit met respect voor ieders verantwoordelijkheden.
84 op 100
Wij werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier.
82 op 100
Wij werken in een werkomgeving die kwalitatief onze werking ondersteunt.
84 op 100
Accent heeft steeds aandacht voor permanente bijscholing en ontwikkeling.
80 op 100
Wij streven naar optimaal samengaan van efficiëntie en arbeidsvoldoening.
79 op 100
De werking van Accent is gebaseerd op een pluralistische visie waarbij het kind
centraal staat, ongeacht ideologische overtuiging, ongeacht het onderwijsnet
waartoe het behoort, ongeacht de sociale achtergrond.
90 op 100
Globale waardering: 83 op 100
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Wat denken de ouders over
Accent ?
Een score die buiten alle verwachtingen
hoog is en ons enorm veel plezier verschaft.
Het algemeen cijfer bedraagt 91.5 op 100.

Op de laatste vraag of zij het centum ook zouden aanraden aan
andere ouders krijgen we een score van 95 op 100 ! Dank voor de
positieve reactie. Voor ons een stimulans om de ingeslagen weg
verder te bewandelen en met even groot enthousiasme ons „te
gooien“ in 2018!
Enkele citaten die de ouders nog daarbij vermeldden:
- Hallo,Ik ben de mama van XXXXX en ik vind dat jullie prachtig werk leveren met
XXXXX. Bij deze zou ik al zijn therapeuten willen bedanken.
- Hartelijk dank aan het ganse team voor de fantastische ondersteuning die XXXX en
YYY reeds jaren van jullie krijgen! Dank zij jullie zijn ze mee in onze dagdagelijkse
maatschappij.
- Zonder de reva stonden we nergens, we zijn heel blij dat we bij jullie terecht
kunnen.
- Wij zijn zeer tevreden over de werking van Accent. Nadat onze dochter getest werd
konden wij nog steeds terecht bij de psychologe voor vragen en ondersteuning.
Wanneer we contact opnemen via mail krijgen we steeds heel vlot een antwoord.
Zeer positief dat er een oudergroep is voor kinderen met autisme en dat er ook tijd
genomen werd om wat meer uitleg te geven aan de broer over autisme.
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Wat denken de belangrijkste
doorverwijzers over Accent ?
De Scholen
Met een algemene score van 78 op 100 mogen we stellen dat de scholen tevreden
zijn over onze werking in 2017. De meeste opmerkingen kwamen over het heenen weerschriftje: men vindt het heel belangrijk dat daar regelmatig info in staat.
Leerkrachten bekennen echter ook dat het door de drukte in de klas vaak niet
altijd zo eenvoudig is om het schriftje te raadplegen. Men is wel heel lovend over
onze verslaggeving die zij als heel volledig beschouwen. CLB’s gaven ons ook
een heel hoog waarderingscijfer, met name 91 op 100.
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Tevredenheidsoverzicht werking 2017
belangrijkste stakeholers op 100

Bijscholing door medewerkers van Accent
Dit jaar geen lange lijst bijscholingen. Er werd immers beslist om alle middelen
(financieel, tijd en personeel) in te zetten op het digitale dossier. Om dit beter
onder de knie te hebben, zijn we met z’n allen drie voormiddagen naar
bijscholingen geweest in Roeselare. Op die manier konden wij ons deze manier
van werken heel snel eigen maken. Geen verkeerde beslissing, geen verkeerde
investering want vandaag is WIKI een steunpijler van onze werking!
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Evaluatie doelstellingen 2017
- Elektronisch dossier: volledig gerealiseerd. Alles is nu elektronisch
gestockeerd en is door gebruik van the cloud op om het even welke plaats (met
internet) opvraagbaar en bewerkbaar voor iedere hulpverlener van het Centrum.
- Verhoogd comfort voor de ouders : kabeltelevisie in de wachtzaal is
gerealiseerd. Voor de kinderen duurt het wachten minder lang en is het voor de
ouders rustiger vertoeven bij ons.
- Verhoogd comfort voor de ouders door een totaalrenovatie van de sanitaire
ruimtes: gerealiseerd. Serieuze financiële investering maar zijn geld meer dan
waard.
- Verhoogd comfort voor onze therapeuten: gerealiseerd door plaatsing nieuwe
ramen aan één zijde van het gebouw (de kant waar het meest nodig was). In die
mate tevreden dat we er ook aan denken om de overige zijden aan te pakken.
Daarnaast kregen zij de beschikking over een totaal gerenoveerde
vergaderruimte.
- Speciale aandacht voor kansarme gezinnen: in progressie. Hiervoor wachten
wij de resultaten en richtlijnen af van de werkgroep van de Federatie voor CAR
die zich over deze problematiek buigt.
- Impact lokaal: verplaatst naar 2018
- Sterk inzetten op kwalitatieve diagnostiek én behandeling van kinderen met
autismespectrumstoornissen en kinderen met attention deficit hyperactivity
disorder: gerealiseerd maar een verhaal dat nooit af is.
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Doelstellingen 2018
- Impact lokaal: we zullen een nieuw lokaal inrichten dat voldoet aan volgende
doelstellingen: klein en arm aan prikkels. Voor sommige kinderen een
toegevoegde waarde in het therapeutisch gebeuren.
- Computernetwerk: grondige studie en vastleggen welke richting we kiezen
voor de uitbouw van ons computernetwerk.
- Renovatie infrastructuur in samenwerking met gespecialiseerde dienst van
het Vlaams Energiebedijf: Ieder gebouw binnen de zorg- en welzijnssector, dat
nog minstens 5 jaar in gebruik zal blijven, komt in aanmerking voor een
energieprestatiediagnose op maat. De diagnose geeft u een overzicht van de
mogelijke energiebesparende maatregelen en hoe u deze kan integreren in een
coherent werkbaar actieplan. In deze diagnose zitten eveneens tot maximaal 10
uur begeleiding inbegrepen voor de voor- en nazorg bij de
energieprestatiediagnose op maat. Deze zorg houdt concreet in: vragen
beantwoorden van de voorziening, hulp bij het verzamelen van de data die nodig
is voor de uitvoering van de energieprestatiediagnose, begeleiding en advies na
de uitvoering…
Alle haalbare maatregelen uit het actieplan die zich binnen een periode van 5
jaar terugverdienen, moeten worden uitgevoerd: op vandaag zijn de resultaten
van de scan nog niet gekend en zo kunnen wij de impact nog niet inschatten.
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Tot slot……
Bij het overlopen van verschillende
jaarverslagen valt het op: de laatste jaren
hebben wij een mooi parcours afgelegd
en wijzigingen doorgevoerd aan een
hoog (een heel hoog) tempo.
Dit brengt ons vandaag in een situatie die goed aanvoelt: veel veranderingen zijn
gerealiseerd, de eerste stappen zijn genomen en nu is het verder finetunen van
de zaken die we in gang gezet hebben. Bij de medewerkers leeft het gevoel dat
wij op de juiste weg zijn, dat de gedane inspanningen renderen, en vooral dat de
ouders en doorverwijzers heel tevreden zijn over de geleverde diensten.
Met dit tevreden gevoel sluiten wij 2017 af en kijken we vooruit naar 2018 waar
de uitdagingen niet minder zullen zijn dan de vorige jaren…. Met de huidige
(beperkte) ploeg medewerkers is het vertrouwen er alvast om ook dan alles tot
een goed einde te brengen.

IN BIJLAGE HIERONDER CIJFERS EN NOG EENS CIJFERS OVER ONZE WERKING
IN 2017

Addendum: Werking Accent 2017 in cijfers
1. Momentopname van de actieve dossier op 31/12/2017
1.1. Herkomst van de revalidanten
1.2. Indexstoornis ICD – geslacht – leeftijd
1.3. Indexstoornis ICD – onderwijsniveau
1.4. Indexstoornis ICD – geslacht – comorbiditeit
1.5. Aantal dossiers opgevolgd door maatschappelijk assistent en psycholoog
2. Aangemelde revalidanten
2.1. Aanmeldingsklacht – initiatiefnemer tot verwijzing
2.2. Aanmeldingsklacht - geslacht – leeftijd
2.3. Aanmeldingsklacht – onderwijsniveau
2.4. Gevolg op aanmelding
2.4.1. In huidig jaar aangemeld en gevolg op aanmelding
2.4.2. In vorig jaar aangemeld met gevolg op aanmelding dit jaar
2.5. Onderzoek en gevolg
2.5.1. Onderzoek in huidig jaar en gevolg op onderzoek
2.5.2. Overzicht geen voorstel tot multidisciplinaire revalidatie
2.5.3. Relatie aanmeldingsklacht en indexstoornis ICD (na onderzoek)
3. Wachttijden
3.1. Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek
3.1.1. Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek - aanmeldingsklacht
3.1.2. Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek – leeftijd
3.2. Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie
3.2.1. Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie – Indexstoornis ICD
3.2.2. Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie – leeftijd
3.3. Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie
3.3.1. Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie – Indexstoornis ICD
3.3.2. Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie – leeftijd
4. Ontslagen
4.1. Indexstoornis ICD – reden stop
4.2. Indexstoornis ICD – revalidatieduur bij ontslag
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