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Inleiding 
 

Ook 2018 behoort tot het verleden…. 

Een jaar met oorspronkelijk minder 
doelstellingen dan anders…. 

We hadden immers de laatste jaren aan een 
snel tempo een resem nieuwe zaken 
ingevoerd en waren van mening dat we best 
wat tijd konden gebruiken om de innovaties 
verder te verfijnen, ze nog beter te maken, … 

In de praktijk is het echter anders uitgedraaid en hebben we verder ijverig  
veranderd en bijgestuurd. 

Er waren een heel aantal externe factoren die onze aandacht hebben 
vereist: de aanhoudende werken in het centrum van Heule bemoeilijkten het 
ganse jaar de toegankelijkheid van ons gebouw, de invoering van de 
wetgeving rond GDPR en IFIC zorgden voor heel wat administratief meerwerk 
terwijl  we onze prioriteit, met name de vrij recent opgestarte 
groepswerkingen en specifieke benadering rond kinderen met ASS en ADHD 
niet uit het oog mochten verliezen. 

Daarnaast moesten wij ons ook voorbereiden op 1 januari 2019, datum 
waarop we definitief én volledig de stap zetten naar Zorg en Gezondheid 
Vlaanderen. Dit vroeg heel wat voorbereiding. 

Voeg daaraan nog een aantal infra-structuurwerken toe waarbij alle ramen 
en deuren werden vervangen en het plaatsen van een nieuwe 
chauffageketel en we komen tot een optelsom die ons vertelt dat 2018 mag 
gecatalogeerd worden als een jaar waar het in Accent vrij druk is aan 
toegegaan ! 

 

Dank aan iedereen die zijn steentje daartoe heeft bijgedragen. 

Yvan Winne 
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ONZE JAARCIJFERS 
 

 

Ons normaal te behalen aantal behandelingen: 

7306 

Ons maximaal “plafond” te behalen aantal behandelingen 
(geen honorering boven dit aantal): 

7469 

Effectief aantal gerealiseerde behandelingen: 

7915 

Besluit: wij hebben dit jaar zeker en vast voldaan aan de regelgeving inzake 
te realiseren capaciteit. Door deze te overschrijden, proberen we ook iets te 
doen aan de wachtlijsten. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Minimale kritische massa behandelingen autismespectrumstoornissen 
(wie dit niet haalt, kan erkenning i.v.m. deze doelgroep verliezen) 

2080 
Aantal gerealiseerde behandelingen autismespectrumstoornissen 

3650  

Besluit: Wij zetten reeds een aantal jaren in op gespecialiseerde diagnostiek 
en behandeling van kinderen met ASS. Dit resulteert in een groot aantal 
aanmeldingen. Wij proberen de wachtlijsten zo kort mogelijk te houden. 
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ACCENT EN ZIJN PERSONEEL 
 

Winne Yvan      directeur 
 
Meersman Guy     revalidatiearts/ 
medisch directeur 
Van Lysebeth Sarah-Ann  kinder- en jeugdpsychiater 
Renier Omer      kinderneuroloog/ professor op rust (vrijwilliger) 
 
Vergote Inès      sociaal assistente 

 
Gheysen Véronique    logopediste 
Vanpoucke Shana    logopediste   
Verraes Karolien     logopediste 
Vanthuyne Marian    logopediste 
Vandekerkhove Mieke   logopediste 
Verbauwhede Arabelle   logopediste 

 
Feryn Kaat      ergotherapeute 
Soete Elise      ergotherapeute       (interim) 
Verdonckt Sibylle    ergotherapeute 
Persyn Katrien     ergotherapeute 
Clarysse Nel      ergotherapeute 
Windels Nine      ergotherapeute      (interim) 

       
Pollentier Rita      kinesitherapeute 
Ostijn Frieke      kinesitherapeute 
Claeys Charlotte     psychomotorisch therapeute  (interim) 

 
Verhaeghe Liedewij    therapeutisch coördinator/psychologe 
Wolfcarius Karen     psychologe 

 
Parmentier Hendrieke   logistiek 
Beernaert Sylvie     logistiek 
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Brigitte Crepel, echtgenote van Dr. Guy Meersman (revalidatiearts); geboren 
25/07/1951 en overleden 15/03/2018 

Rosa Inghelbrecht, moeder van Pollentier Rita (kinesitherapeute); geboren  
8/12/1927  en overleden 7/06/ 2018  

------------------------------- 

 

 

 

 

 

Frieke Ostijn (kinesitherapeute) en Sander Ghesquiere op 19/05/2018 

------------------------------- 

 

Miel 
geboren op 31/01/2018, zoontje van Verhaeghe Liedewij, therapeutisch 
coördinator 

Seppe 
geboren op 17 maart 2018, zoontje van Clarysse Nel, ergotherapeute 
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TECHNISCHE REALISATIES 
 

Nieuw computernetwerk: Alle computers werden vervangen door nieuwe 
toestellen. Daarnaast werden ook heel wat technische vernieuwingen 
gëintegreerd zoals online mailverkeer en back-up in de cloud. 

Samen met de invoering van het digitaal dossier in 2017 mogen we stellen 
dat we opnieuw voor enkele jaren goed zitten qua hard- en software. 

Nieuwe ramen en deuren in het volledig gebouw: Alle lokalen van ons 
gebouw kregen nieuwe ramen met dubbel glas en verbeterde isolatie.  

Daarnaast maakten onze oude voordeuren plaats voor mooie, 
klantvriendelijke automatische schuifdeuren. 

 

 

 

Nieuwe chauffagketel 
Omwille van ecologische redenen werd geopteerd om onze chauffageketel 
die dateert van 2000 te vervangen. 

De nieuwe ketel moet zorgen voor een minverbruik en is ook een stuk veiliger 
op vlak van brandveiligheid. 

 

Maatregelen n.a.v. brandveiligheid en 
arbeidspreventie: Bij SPMT Arista werd een 
externe doorlichting aangevraagd i.v.m. 
veiligheid op het werk. Deze uitgebreide 
doorlichting is geen wettelijke verplichting 
maar niettemin vinden wij veiligheid 
dermate belangrijk dat wij dat toch op eigen initiatief gedaan hebben. 
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Dit resulteerde in een resem aanbevelingen die allemaal werden aangepakt. 
Deze opsommen zou ons te ver leiden maar het belangrijkste is dat we alle 
pijnpunten hebben aangepakt en geremedieerd. 

Dit moet resulteren in een veiliger werkvloer voor de personeelsleden, voor de 
kinderen en voor de bezoekers. 

 

ADMINISTRATIEVE NIEUWIGHEDEN IN 2018 
 

De General Data Protection Regulation (GDPR) of 
de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG) is een geheel van regels om de gegevens 
van Europese burgers beter te beschermen. 

De voornaamste vernieuwingen in de GDPR draaien rond vier pijlers:  

1. Transparantie: Bedrijven moeten burgers informeren over hoe de data 
wordt verzameld en verwerkt, en dat op een begrijpelijke manier. 

2. Data-overdracht: Burgers zullen hun gegevens kunnen overdragen van de 
ene dienstverlener naar de andere, bijvoorbeeld om van telecomoperator te 
wisselen. 

3. Recht om vergeten te worden: Bedrijven moeten persoonsgegevens 
kunnen wissen als de persoon in kwestie daarom vraagt, en als er geen 
geldig tegenargument gegeven kan worden – ook als de data inmiddels 
gedeeld is met derde partijen. 

4. Meldplicht bij datalekken: Bedrijven zijn verplicht een datalek te melden 
binnen de 72 uur, tenzij kan worden aangetoond dat het lek geen gevaar is 
voor de verzamelde persoonsgegevens. 

Om die regels na te leven, moeten bedrijven exact weten waar ze 
persoonsgegevens verzamelen, en hoe deze beschermd en verwerkt 
worden. 

Deze nobele doelstellingen brengen in ons geval echter ook nadelige 
gevolgen met zich mee. Zo mogen wij geen gevoelige gegevens meer 
rechtstreeks naar de scholen overbrengen. Dit moet via de ouders gebeuren. 
Voeg daarbij dat mailverkeer niet meer als veilig beschouwd wordt met als 
gevolg: verslagen worden opnieuw uitgeprint, opgestuurd naar de ouders die 
het dan op hun beurt naar school dragen of opsturen waar het naar alle 
waarschijnlijkheid dan ingescand wordt om te kunnen plaatsen in het 
elektronisch dossier. Op die manier wordt veel tijd (verslagen ronddragen) en 
geld (postzegels en papier) verkwist. 
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IFIC is een VZW en ontwikkelt functieclassificaties voor 
social profitsectoren. Zij maken functiebeschrijvingen en -
wegingen, voeren onderzoek naar loon- en 
arbeidsvoorwaarden en ondersteunen het overleg tussen 
de sociale partners. Om dat te verwezenlijken, werken zij 
nauw samen met organisaties en medewerkers op het 
terrein. IFIC speelt een belangrijke rol in de implementatie van de 
functieclassificatie in de private federale zorgsectoren en is nauw betrokken 
bij alle stappen van dit uitgebreide proces. In de Vlaamse social 
profitsectoren zijn zij betrokken bij de opvolging van de functieclassificatie in 
de zgn. geregionaliseerde sectoren (ouderenzorg, PVT, revalidatie, beschut 
wonen) en de opmaak van een classificatie voor de VIAsectoren. 

De uiteindelijke bedoeling is dat mensen een verloning krijgen op basis van 
hun functie, eerder dan op basis van hun diploma. 

In 2018 werd het ganse proces gestart en dit zou moeten voor eind 2019 
volledig gëimplementeerd zijn. 
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UNIT KLEUTERWERKING: DE ZEVENSPRONG 

 

Werking kleutergroepen: 

Structuur: 

Sinds de start van de nieuwe 
groepjes in september wordt 
ook een vast spelmoment 
ingebouwd. Daarbij kunnen de kleuters kiezen uit een aantal spelen/boeken 
die aansluiten bij het thema. Dit wordt ervaren als een meerwaarde voor 
kleuters, therapeuten en de interactie. De keuze van de spelen geven een 
beeld van de evoluerende cognitieve ontwikkeling. Door het volgen van de 
kleuters en het doelgericht aanpassen worden hun competenties 
spelenderwijs gestimuleerd en ervaren ze succes. 

Ontwikkelingsdoelen: 

Vorige werkjaren waren 
de voorbereidende 
schrijfvaardigheden 
gebaseerd op de 
methode van Ragnhild 
Oussoren, met name 
peuter- en 
kleuterschrijfdans. Doch 
deze methode bleek voor 
onze zwakkere kleuters 
moeilijk. Er werd teveel 
beroep gedaan op hun 
creativiteit en 
inlevingsvermogen. 
Daarnaast waren de 
bewegingen ook te 
vrijblijvend. De oefeningen 
werden in onze therapie 
dan ook aangepast en 
concreter gemaakt zodat 
de kleuters meer 
richtpunten hadden om 
de bewegingen concreet 
uit te voeren. 

De nieuwe methode ‘Krullenbol’ van auteur Dorine Cleve kon in onze setting 
de moeilijkheden uit de schrijfdansmethode ondervangen.  
Het is een goed onderbouwde methode waar de verschillende 
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ontwikkelingsdomeinen aan bod kunnen komen. De figuur hiernaast illustreert 
de opbouw. 

In therapie maken we tot nu toe vooral gebruik van de schrijfpatroonkaarten. 
De methode biedt echter de mogelijkheid om ruimer te werken naar 
handvaardigheden, groot motorische vaardigheden en ook op talig vlak kan 
via de muziek en liedjes heel wat geoefend worden. 

Daar onze kleuters verschillende ontwikkelingsniveaus hebben kunnen we 
hen een op maat gemaakte oefenreeks aanbieden. De methode werkt niet 
met de klassieke indeling eerste, tweede en derde kleuterklas maar wel met 
leeftijdsgroepen 3+, 4+ en 5+. Het is makkelijk om terug te grijpen naar het 
materiaal van een lagere leeftijd wanneer bepaalde vaardigheden nog 
onvoldoende ontwikkeld zijn. Andersom kan er ook heel snel omgeschakeld 
worden naar een iets moeilijker oefenvorm. 

Er komen verschillende thema’s aan bod die telkens terugkomen bij de drie 
leeftijdsgroepen. Enkele thema’s zijn zeer specifiek en moment gebonden. 
Deze passen dan niet zozeer in onze werking. Wij werken steeds een langere 
periode rond een ruim thema om de verschillende ontwikkelingsdoelen te 
stimuleren. De meeste thema’s echter zijn breed en zo uitgewerkt dat deze 
perfect in onze thema’s ingepast kunnen worden.  
Er is ook voldoende variatie voorhanden zodat er meerdere malen op 
eenzelfde vaardigheid gewerkt kan worden. Onze kleuters hebben veel 
herhaling nodig om vaardigheden eigen te maken. Het ruime aanbod biedt 
dan ook voldoende nieuwe prikkels om gemotiveerd te blijven oefenen.  
De mogelijkheden en de verschillende aspecten van de methode zullen in 
de komende jaren verder geëxploreerd worden. 

 



 

 

11 

 

Aankopen:  

Methode krullenbol met name de activiteitenboeken 3+, 4 +, 5 , de cd’s met 
de liedjes 3+, 4+, 5+ en de kopieermap 5 +. 

Ouderwerking: 

Deze werd verder gezet gezien het enthousiasme en de positieve reacties 
van de verschillende partijen. 

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 
ouder-kindrelatie 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: 

Door de toenemende complexiteit van de problematieken worden we 
steeds vaker geconfronteerd met de moeilijkheden op vlak van differentiaal 
diagnostiek. Daar waar vorig jaar onze aandacht vooral ging naar het 
differentiëren tussen ASS, mentale handicap of ASS met mentale handicap, 
ging onze aandacht dit jaar uit naar de differentiaal diagnostiek van ASS en 
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hechting. In het kader hiervan werd een korte voordracht gegeven door 
onze kinderpsychiater Dr. Sarah-Ann Van Lysebeth.   

Het kleuterteam, 
Ergotherapeute, Katrien Persyn 
Logopediste, Marian Vanthuyne 
Psychomotorisch therapeute, Frieke Ostijn en Charlotte Claeys 
Psychologe, Karen Wolfcarius   

 

UNIT AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN (ASS) 

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 inzake zorg voor 
kinderen en jongeren met een autismespectrumstoornis binnen de Vlaamse 
Centra voor Ambulante Revalidatie” wordt voldaan. 

Diagnostiek en therapie 

Het diagnostisch proces naar ASS in Accent staat op punt en volgt de meest 
recente richtlijnen. Het centrum doet aan classificerende 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 als 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 ASS op het functioneren van de kinderen zo 
minimaal mogelijk te houden. 

Stroomweg 

De groepstherapie Stroomweg, ondertussen een vast element in de 
behandeling van kinderen met ASS, werd dit jaar opnieuw 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 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 
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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 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 de kinderen 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. 

De transfer naar de thuis- en schoolcontext blijft een belangrijke doelstelling. 

In september 2018 startten 24 kinderen deze groepstherapie, die gedurende 
het volledige schooljaar 2018-2019 verder loopt. Dit jaar nemen dus meer 
kinderen aan de training deel. Er werd vastgesteld dat de vraag naar 
deelname aan de groepstraining groot is en dus wordt er door de 
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verantwoordelijke therapeuten een extra inspanning geleverd om meer 
kinderen de kans te geven aan de training deel te nemen.  

Oudertraining 

In 2018 volgden de ouders van 7 kinderen met ASS de oudertraining. Er 
werden slechts twee oudergroepen georganiseerd, verspreid over het jaar, 
door vervanging van één van de verantwoordelijken van de oudergroep. 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. 

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. 

Brussengroep 

Tijdens de zomervakantie van 2018 werd er eveneens een groepsprogramma 
voor broers en zussen van kinderen met ASS georganiseerd. Tijdens vier twee 
uur durende sessies kregen 2 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.  

Context 

Aangezien de transfer van aangeleerde vaardigheden en kennis bij kinderen 
met ASS steeds een belangrijk aandachtspunt vormt, werd ook in 2018 
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 steeds meer kinderen een 
maillus opgestart, waarmee op een vlotte manier info wordt uitgewisseld 
tussen de verschillende partijen. Deze vorm van communicatie vraagt van de 
betrokken therapeuten een extra inspanning, maar er wordt toch vastgesteld 
dat de communicatie in de meeste gevallen vlotter verloopt. 
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Deelname werkgroep ASS in S.I.G. 

Net als de voorbijgaande jaren nam de psycholoog deel aan de werkgroep 
ASS die vanuit het SIG wordt georganiseerd. De thema's die in het jaar 2018 
aan bod kwamen, waren vroegbegeleidingsprogramma’s en voeding bij 
ASS. 

Opvolgen nieuwste evoluties en bijscholingen 

Er werd kennis genomen van de publicatie van het 'Classificerend 
Diagnostisch Protocol Autismespectrumstoornis bij kinderen en jongeren'.  

Omwille van de moeilijke differentiaaldiagnostiek tussen ASS en 
hechtingsstoornis werd voor alle therapeuten een opleiding rond hechting 
georganiseerd.  

Aankopen 

- 'Autisme en eetproblemen'  - Thomas Fondelli 
- 'Autisme en zintuiglijke problemen' - Inna Van Berckelaer-Omnes, Steven 
Degrieck en Miriam Hufen 
- 'Hechtingsstoornissen' - N.P. Rygaard 
- Kwartetspel de Coole kikker 
- 'Opgekikkerd' 
- Individuele sovatraining voor het kind 

Doelstellingen 2019 

Tijdens het werkjaar 2019 zal gestreefd worden naar een verdere optimalisatie 
van zowel de diagnostiek als de therapie voor kinderen met ASS en hun 
context. In het bijzonder zal gestreefd worden naar een vroegere instroom 
van kinderen met het vermoeden van ASS, om vroeg behandeling van 
kinderen met ASS mogelijk te maken. Dit zal projectmatig worden uitgewerkt. 
Er zal ook maximaal worden ingezet op bijscholing over diagnostiek en 
behandeling van jonge kinderen met ASS. 

Daarnaast zal werk worden gemaakt van een vervolgtraject op de 
oudergroep.  

Het ASS-team, 

Claeys Charlotte, 
Clarysse Nel, 
Ostijn Frieke, 
Pollentier Rita, 
Vandekerkhove Mieke, 
Vanpoucke Shana, 
Verhaeghe Liedewij 
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UNIT ADHD OF ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER 

Optimaliseren training ouders van kinderen met ADHD 

Ook het voorbije jaar werd opnieuw een groepstraining psycho-educatie 
georganiseerd. Deze keer namen drie kinderen deel aan de Ferry-groep.   
Er wordt telkens 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. In de reeks van dertien sessies worden ook enkele 
activiteiten opgenomen waarbij de nadruk ligt op het oefenen van sociale 
vaardigheden, omgaan met boosheid en planmatig werken.  

Omdat we binnen het ontspanningsmoment dat in elke sessie voorzien wordt, 
interesse merkten voor kinderyoga hebben we iemand uitgenodigd die hierin 
gespecialiseerd is. Naast een sessie voor de kinderen zelf, werd ook een 
introductienamiddag voor de therapeuten georganiseerd. We konden zo 
kennismaken met een min of meer vaste lesopbouw waarbij verschillende 
elementen (opwarming, houdingen, ademhaling, massage, mantra, 
ontspanning, tekenen en kringgesprek) werden aangereikt. We zullen zeker 
enkele ideeën meenemen naar onze volgende groepstrainingen. Fijn voor 
kinderen met ADHD is dat er naast rustoefeningen ook meer actieve 
oefeningen in het aanbod vervat zitten.   

Aan het begin van dit schooljaar werd een SOVA-training ingericht voor 
voornamelijk kinderen met een dubbeldiagnose ADHD/ASS. Voor hen is een 
deelname aan de Ferry-groep niet ideaal gezien deze training te specifiek is 
en voorbij gaat aan de kern van de complexiteit van hun problematiek. De 
training richt zich, los van diagnose(s), op het bewust maken en inoefenen 
van enkele sociale vaardigheden.  

Oudertraining 

De oudertraining, gebaseerd op het boek ‘Zet mij even op pauze’ 
uitgegeven via het SIG, wordt nog steeds ingericht. De mogelijkheid om dit te 
organiseren blijkt echter sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van ouders 
om deel te nemen. Het voorbije jaar kon één groep worden samengesteld 
met vier ouders/ouderparen. Opnieuw vonden een tiental sessies van een uur 
plaats en dit tweewekelijks.   
In deze training krijgen ouders, na het deel psycho-educatie, kennis en 
vaardigheden aangeleerd die hen helpen bij de opvoeding van hun 
bijzondere kinderen. Het helpt hen om de relatie met hun kind positief te 
houden en om beter te anticiperen en te reageren op het gedrag van hun 
kind. Het leren van en met andere ouders is zeer leerrijk en ook troostend.  
De ouders krijgen steeds een bundel van de gevolgde sessie mee naar huis. 



 

 

17 

De bundel wordt steeds aangevuld met nieuwe elementen en/of 
beeldmateriaal. 

Grootoudertraining 

Vanuit de oudertraining werd de nood aangegeven om ook grootouders te 
informeren over ADHD. Om op deze vraag in te gaan werd een PowerPoint 
opgemaakt specifiek gericht naar deze doelgroep. Tijdens het vormgeven is 
gebleken dat de voorstelling binnen een enkele sessie kan gebeuren.  
Omwille van praktische problemen kon een reeds geplande bijeenkomst 
uiteindelijk niet doorgaan. Bedoeling is om dit opnieuw te proberen 
organiseren in de loop van het volgende werkjaar. 

Extra-muros activiteiten 

Dit jaar konden wij, dankzij het bedrag dat vorig jaar verkregen werd via de 
serviceclub, opnieuw enkele leuke extra-muros activiteiten aanbieden aan 
de kinderen die de groepjes volgden. Zo gingen we muurklimmen, op 
avonturentocht in Avanco, bowlen en naar een kleiatelier. De activiteiten 
worden steeds positief onthaald, zowel door de kinderen zelf als de ouders. 
Tijdens de activiteiten proberen we aangeleerde vaardigheden steeds te 
integreren en toe te passen waar mogelijk. 

Samenwerking met ouders 

We duiden van bij de onderzoek bespreking 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. Daarnaast wordt 
nu ook verwezen naar het ADHD zorgpad (zie ook bij nieuwste 
ontwikkelingen). 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.  
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Lidmaatschap “Zit Stil” 

Het lidmaatschap werd vernieuwd. De tijdschriften werden gelezen en de 
belangrijkste artikels werden doorgegeven. 

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.  

Dit jaar werd ons een nieuw instrument, de webtool 'Zorgpad ADHD' 
voorgesteld. Dit instrument is het resultaat van een samenwerking tussen 
verschillende Belgische professionelen met ervaring in ADHD en de FOD 
Volksgezondheid en wil bijdragen aan een nationale samenhang in de 
praktijken voor de diagnose en behandeling van kinderen en jongeren met 
ADHD. Zo stelt dit praktisch en concreet instrument gedragslijnen voor die 
gebaseerd zijn op de aanbevelingen van de Hogere Gezondheidsraad en 
op de internationale richtlijnen rond ADHD, aangepast aan de Belgische 
context. Het wil de klinische praktijk ondersteunen, met respect voor de 
klinische keuzes van de zorgverleners. 
Het zorgpad ADHD beoogt een optimaal traject voor kinderen en jongeren 
(jongvolwassenen) met druk gedrag en/of aandachts- en 
concentratieproblemen. Ouders, leerkrachten, (huis)artsen, CLB-
medewerkers, hulpverleners, … kunnen hier wetenschappelijk verantwoorde 
én praktische informatie op maat vinden.  
Deze webtool werd door ons positief onthaald, waarna op onze website 
onmiddellijk een link werd voorzien. Naast het feit dat relevante informatie op 
een gestructureerde manier gebundeld en aangeboden wordt, denken we 
ook dat deze tool kan bijdragen tot een meer afgestemde zorg op maat 
voor kinderen en jongeren met een aandachtstekortstoornis met/zonder 
hyperactiviteit. 

Ook werd een studiedag rond ouderbegeleiding bij ADHD gevolgd, met als 
spreekster Ilse Dewitte (die toch wel ADHD-experte mag genoemd worden). 
Haar voordracht vertrok vanuit een wetenschappelijk kader maar bleek 
vooral erg praktisch opgebouwd. Tal van herkenbare voorbeelden in de 
thuis- of klascontext maakten dat het thema erg herkenbaar werd 
voorgesteld. Naast enkele nieuwe inzichten werden vooral concrete 
adviezen aangereikt waarmee men onmiddellijk aan de slag kan. 

Aankopen 

Aangekochte boeken: 

 Werkboek ADHD, 44 oefeningen om kinderen sociale vaardigheden 
en zelfvertrouwen te leren. Lawrence Shapiro 

 Bestellen magazine ‘Op kamp’ (Zit Stil) 
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... 

Andere: 

 Beloners voor de kinderen uit de Ferry-groep. 

Doelstellingen 2019 

 Opvolgen van recente ontwikkelingen. 

 Verder organiseren en optimaliseren van de oudertraining. 

 Verder organiseren en optimaliseren groepstraining bij kinderen met 
ADHD en/of SOVA-training bij kinderen met dubbeldiagnose 
ADHD/ASS.    

 Grootouderbijeenkomst organiseren, met nadien evaluatie van de 
voorstelling en doorvoeren van eventuele aanpassingen.  

 Nagaan verdere haalbaarheid om externe activiteiten te organiseren 
tijdens de (zomer)vakantie voor kinderen met ADHD. 

 Haalbaarheid van brussentraining nagaan (informatie opzoeken en 
eventueel organiseren van sessies). 

 Bundelen en aankopen van geschikt materiaal in functie van 
ontspanningsoefeningen. 

 Integreren van plannen en organiseren in het aanbod 

 

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

 

 
_________________________________________________________________________ 
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Ferry groep 

Voor kinderen met ADHD 
Eén keer per week 1.5 uur, gedurende één semester  
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 
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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 EIGEN MEDEWERKERS OVER ACCENT ? 

Laat ons meteen met de deur in huis vallen en starten met een algemeen 
cijfer inzake de tevredenheid van onze mensen over Accent.  
Hier werd in het totaal 8.3 op 10 gescoord ! Dit is een mooi cijfer dat iedereen 
heel tevreden mag stemmen ! 

8.3/10 
 

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 
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Communicatie is essentieel voor een goede werking. Hier wordt een 
algemene score van 8 op 10 gegeven en dat is op zich positief. Niettemin 
moeten we hier aandacht hebben voor enkele verbeterpunten. Het is en blijft 
een moeilijke evenwichtsoefening: als je alles op een digitaal platform 
plaatst, wordt gemeld dat dit onpersoonlijk is; als je iets tijdens een team naar 
voor brengt, wordt gemeld dat niet iedereen (veel parttimers) aanwezig is, en 
als je hetzelfde nieuws op de verschillende teams brengt, krijg je de 
boodschap dat je in herhaling valt…. 
___________________________________________________________________________ 

 

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

De medewerkers zijn tevreden over de infrastructuur en de arbeidsmiddelen: 
zij geven over het algemeen een score van 8.3 op 10. 

__________________________________________________________________________ 
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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. Hier halen we een gemiddelde 
score van 7.9 op 10.  

___________________________________________________________________________ 

 

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 8,4 op 10; algemeen mag 
gesteld worden dat mensen houden van hun job. 

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

De tevredenheid over de leermogelijkheden haalt een algemene score van 
7,9 op10. Globaal kan iedereen instemmen met de manier waarop, alleen 
zou wat meer extra tijd hiervoor welkom zijn. 

___________________________________________________________________________ 

 

 

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

Onze therapeutisch coördinator speelt een belangrijke rol in het geheel en 
met een globale score van 8.7op 10 mogen wij spreken van een heel goede 
samenwerking met onze therapeuten. 
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___________________________________________________________________________ 

 

 

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

Altijd spannend voor een directie om die antwoorden binnen te krijgen. Ook 
dit jaar een positief gegeven. Met een gemiddelde van 8.5 op 10 mogen we 
van wederzijds vertrouwen spreken. Niet altijd even makkelijk want directies 
moeten nu eenmaal ook minder populaire beslissingen nemen..... 

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

Accent krijgt een globale eindbeoordeling van zijn medewerkers van 8,4 op 
10. Een globaal gevoel van tevredenheid kan uit deze cijfers afgeleid 
worden. 

___________________________________________________________________________ 
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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.  
 
Volgende aspecten van onze missie en visie werden bevraagd: 
 
- Wij werken interactief samen met ouders, verwijzers, school en andere 
belanghebbenden en dit met respect voor ieders verantwoordelijkheden. 
Wij werken op een wetenschappelijk onderbouwde manier. 
- Wij werken in een werkomgeving die kwalitatief onze werking ondersteunt. 
- Accent heeft steeds aandacht voor permanente bijscholing en 
ontwikkeling. 
- Wij streven naar optimaal samengaan van efficiëntie en arbeidsvoldoening. 
- 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. 
 

Globale waardering: 85 op 100 
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WAT DENKEN ONZE  OUDERS OVER ACCENT ? 

 

Een score die heel hoog is en ons enorm veel plezier 
verschaft. Het algemeen cijfer bedraagt 8,9 op 10 ! 

 

 

Op de laatste vraag of zij het centum ook zouden 
aanraden aan andere ouders krijgen we een score 
van 91 op 100 ! Dank voor de positieve reactie! 

 

 

Op de vraag of de ouders vertrouwen hebben in de 
goede werking van Accent haalden we een score 
van 92 op 100 ! 

 

 

 

Inzake algemene tevredenheid gaven de ouders 
ons een score van 90 op 100 ! 
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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. 

En tot slot nog een heel mooie attentie van ouders bij het einde van de 
therapie die zonder het zelf te beseffen eigenlijk in hun dankwoord de 
essentie van onze werking verwoorden: 
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WAT DENKEN DE BELANGRIJKSTE DOORVERWIJZERS OVER 
ACCENT ? 

De Scholen 

Met een algemene score van 8,8 op 10 halen we 
ook hier een mooie score. Ook kwamen 
verschillende opmerkingen waar wij helaas zelf 
weinig kunnen aan doen. Bijna algemeen werd 
gesteld dat men het jammer vindt dat kinderen 
met complexe leerstoornissen minder en minder terecht kunnen in een 
centrum. Het is zonneklaar dat er in onze zorgverlening op dit domein een 
hiaat bestaat: dergelijke opdrachten zijn te complex voor een school en 
ambulante centra hebben daarvoor een geschikte personeelsploeg én de 
nodige technische kennis maar de opdracht van hogerhand om in te zetten 
op meer medische doelgroepen is nu eenmaal een feit waar we ons moeten 
bij neerleggen. 

Ook is er een vraag om meer in te zetten op vervoer van en naar de school. 
Ook hier kunnen wij weinig meer soelaas brengen: enerzijds zijn wij het enige 
centrum in Zuid-West-Vlaanderen dat een beperkte vorm van vervoer 
organiseert, anderzijds is hiervoor geen enkele vorm van financiële 
tegemoetkoming van de overheid voor voorzien, noch voor de kosten 
materiaal (bus) noch voor de kosten logistiek (buspersoneel). Voeg daarbij 
dat men van mening is dat de kosten hiervoor zo laag mogelijk moeten 
gehouden worden en dan komt men tot een niet te realiseren doelstelling die 
ongetwijfeld heel wat noden zou lenigen. 
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CLB’s gaven ons ook een heel hoog waarderingscijfer, met name 8,3 op 10. 

Eén (volgens ons heel terechte) opmerking steekt voortdurend de kop op, 
met name het feit dat er geen rechtstreekse uitwisseling meer is over 
leerlinggegevens op digitale wijze (lees emailverkeer). Een heel terechte 
bekommernis en op vandaag een ernstige belemmering om goed en 
efficiënt samen te werken en een bewijs dat wetgeving (GDPR) die 
algemeen wordt ingevoerd zonder goed na te denken over de gevolgen op 
het werkterrein de samenwerking sterk kan bemoeilijken. 

Ook hier een bedenking bij het feit dat we vanuit de overheid verplicht 
worden om ons meer te richten op medische doelgroepen (ASS en Adhd) en 
daardoor een groep kinderen ontstaat waar op vandaag geen hulp kan 
geboden worden. Hierbij twee reacties van mensen in het CLB-werkveld: 

-bij vraag 8: Goed dat er een sterk aanbod is voor doelgroepen ASS en 
ADHD, maar het zou ideaal zijn mochten leerlingen zonder deze stoornissen 
ook terecht kunnen bij jullie... (voor veel leerlingen is er dus geen oplossing, 
jammer dat men dit van hogerhand negeert). 

- De toenemende specialisatie is zeker een positief punt, maar daardoor 
kunnen kinderen met taalstoornissen en complexe leerstoornissen steeds 
minder terecht bij revalidatiecentra in het algemeen. (Ik weet dat dit iets is 
van hoger af, maar met het M-decreet stel ik dit wat in vraag). 
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Tevredenheidsoverzicht werking 2018 
belangrijkste stakeholers op 10: samenvatting 
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EVALUATIE DOELSTELLINGEN 2018 

 
- GDPR: Volledig in orde zijn met de regelgeving 
inzake privacy-regelgeving. Heel complexe materie 
waarbij we gepoogd hebben ons naar de richtijnen 
te schikken.  

Problematisch gezien deze regelgeving niet erg strookt met de praktische 
werking van een zorginstelling. 

- IFIC: Het nieuwe verloningssysteem op basis van effectief uitvoeren van 
taken in plaats van op basis van diploma volledig ten uitvoer brengen: alle 
richtlijnen opgelegd voor 2018 zijn uitgevoerd. 

- Renovatie infrastructuur in samenwerking met gespecialiseerde dienst van 
het Vlaams Energiebedijf: er werd tegemoet gekomen aan de vraag een 
nieuwe chauffageketel te plaatsen. Op de vraag om spouwmuurisolatie te 
plaatsen, werd niet ingegaan omdat er bij vakmensen veel vragen zijn op 
domein van lange termijngevolgen (vochtophoping in de muren).  

Daarnaast werden, ondanks het feit dat het Vlaams Energiebedrijf er niet veel 
energiewinst in zag, toch overal nieuwe ramen en deuren geplaatst. 
Persoonlijk vinden we de visie van het Energiebedrijf op dit domein ... 
eigenaardig omdat verschillende ramen veel tocht doorlieten. 

- Sterk inzetten op kwalitatieve diagnostiek én behandeling van kinderen met 
autismespectrumstoornissen en kinderen met attention deficit hyperactivity 
disorder: onze werking werd verder verfijnd, de groepswerkingen nog verder 
uitgebreid. 

- Speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen: De 
aanbevelingen vanuit de Federatie, opgemaakt samen met specialisten uit 
het werkveld, zijn nog niet klaar. Derhalve wordt dit werkpunt naar 2019 
doorgeschoven. In praktijk zijn we daar al jaren mee aan de slag... 
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DOELSTELLINGEN 2019 

 

- Overgang naar Vlaanderen: Zich aligneren met de nieuwe wetgeving van 
het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Zorg dragen voor continuering 
werking, aanpassing aan nieuwe manier van factureren, digitalisering via e-
loketwerking Zorg en Gezondheid, en tal van andere zaken die op ons 
afkomen. 

- IFIC: Het nieuwe verloningssysteem op basis van effectief uitvoeren van 
taken in plaats van op basis van diploma volledig ten uitvoer brengen. 

- Ass bij heel jonge kinderen: Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat 
vroeginterventie bij kinderen met (een vermoeden van) ASS zeer belangrijk is. 
Omwille van de plasticiteit van het jonge brein kan nieuw gedrag nog vlotter 
worden aangeleerd en kan dysfunctioneel gedrag makkelijker worden 
veranderd. Bovendien kan door vroeg gerichte hulp in te zetten de context 
rond het kind worden aangepast aan de noden, waardoor negatieve 
gedragspatronen zich minder snel ontwikkelen. In de praktijk wordt 
geconstateerd dat de aanmelding van kinderen vaak pas gebeurt in de 
tweede of derde kleuterklas. Na het doorlopen van de wachttijd, kunnen 
kinderen vaak pas bij de overgang naar het lager onderwijs worden 
geholpen. In 2019 willen wij projectmatig inzetten op een vroegere 
aanmelding van jonge kinderen met een vermoeden van ASS, om zo ook op 
jongere leeftijd reeds te kunnen interveniëren. Er zal gezocht worden naar 
manieren om aanmelders, zoals scholen, maar ook huisartsen, Kind & 
Gezin,… te informeren. 

- Impact lokaal: Aangezien zal ingezet worden op een vroegere aanmelding 
van kinderen met een ASS-problematiek, zal ook worden geïnvesteerd in het 
implementeren van behandelprogramma’s voor vroeginterventie. Een van 
deze programma’s is Impact. Voor de goede implementatie van deze 
specifieke behandelingstechnieken is een aangepast lokaal met onder 
andere een spiegelwand, een tafel en stoelen op kinderformaat, het nodige 
spelmateriaal,… nodig. Ook videomateriaal is nodig om ouders bij het 
aanreiken van de specifieke technieken te kunnen betrekken. 

- Renovatie infrastructuur: heraanleg voortuin en schilderwerken (gangen) 

- Speciale aandacht voor kinderen uit kansarme gezinnen: Uitvoeren 
aanbevelingen van de Federatie CAR vanuit gespecialiseerde werkgroep 
om revalidatie bereikbaar te houden voor kinderen uit sociaal zwakke 
middens. 
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TOT SLOT …… 

 

 

 

 

 

2018 was geen gemakkelijk jaar maar toch één waar we met fierheid op 
mogen terugblikken. 

Naast het verfijnen van interne processen op  vlak van therapie en 
diagnostiek hebben we ook ernstig werk gemaakt van het verbeteren van 
onze infrastructuur. 

Daarnaast bleven wij het grote vertrouwen genieten van de instanties die 
met ons samenwerken: onze eigen personeelsleden, de ouders, de scholen 
en de CLB’s gaven ons waarderingscijfers die allemaal boven de 80 % 
kwamen. Vooral deze cijfers en in het bijzonder de vele blijken van dankbare 
ouders geven ons bij de terugblik op 2018 een tevreden gevoel. 

Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt ! 
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IN BIJLAGE HIERONDER CIJFERS 
(EN NOG EENS CIJFERS) OVER 

ONZE WERKING IN 2018 
 

 

 

 

                                          



Addendum: Werking Accent 2018 in cijfers 
1. Momentopname van de actieve dossier op 31/12/2018 

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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