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INLEIDING 
 

Eind 2020 hoopten we om vanaf 2021 de reguliere werking binnen Accent terug volwaardig op te kunnen pikken. 

De realiteit was anders. Covid-19  bleef een deel van onze dagelijkse realiteit, met een hoge graad van 

afwezigheden bij zowel patiënten als bij het personeel. Maar waar eerder de onwetendheid en de zoektocht 

overheersten, hadden we tegen 2021 een modus vivendi ontwikkeld die mettertijd ook ‘een nieuw normaal’ 

werd. Naast de mondmaskers, handgel en plexi-schermen, geraakten ook digitalisering en online tools gestaag en 

versneld ingeburgerd in onze werking. Op vandaag zijn die eigenlijk zelfs niet meer weg te denken. 

 

De richtlijnen om met de steeds wisselende maatschappelijke realiteiten om te gaan, waren niet altijd even tijdig 

en duidelijk, en stuitten soms op onbegrip, bij ouders, bij kinderen, bij scholen, en – toegegeven – ook bij ons. We 

hadden vrij snel door dat we zelf met gezond verstand pro-actief aan de slag moesten om de rust te bewaren 

door de onduidelijkheden en de ‘grijze zones’ in de aanpak tot een minimum te beperken. Het modulaire systeem 

dat we in april-mei 2020 uitwerkten, bleef daarbij die hele periode toepasbaar. Accent bleef tussen dat alles de 

eigenzinnige zelve en fietste een parcours dat trouw bleef aan de principes van de gekende kwaliteitsvolle 

werking.  

 

We hadden het geluk te kunnen rekenen op een compenserende financiering vanuit het Agentschap om covid-

afwezigheden op te vangen, samen met een uitbreiding van de vergoedbare face-à-face prestaties met digitale 

interventies (onder voorwaarden). Toch werden door de ploeg telkens opnieuw de zeilen bijgezet om zo dicht als 

mogelijk bij een volledige realisatie via de klassieke financieringsweg uit te komen. Dat, vanuit de overtuiging om 

onze kinderen zo veel en zo goed als mogelijk vooruit te helpen, ook – of zelfs des te meer - wanneer dat moeilijk 

wordt. Het resultaat is een realisatie die dicht aanleunt bij deze van een normaal jaar en daar zijn we bijzonder 

trots op.  

 

Naast de realisatie en therapieën an sich, pikten we in 2021 de draad terug op van een aantal projecten in functie 

van onze continue zoektocht om de kwaliteit van onze zorg steeds te handhaven en te verbeteren. 

 

We hopen dat dit jaarverslag inzage geeft in ‘ons’ Accent van 2021 en dat u er samen met ons van overtuigd bent 

dat enkel de niet aflatende inzet van een gemotiveerde personeelsploeg en de ondersteuning van een 

geëngageerde raad van bestuur tot dit resultaat kan komen.  

 

 

Nancy Vanoverbeke. 

Directeur CAR Accent. 
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HOOFDSTUK I – REALISATIES 
 

1. ONZE JAARCIJFERS 
 

Ons normaal te behalen aantal behandelingen: 7306 

Ons maximaal “plafond” te factureren aantal behandelingen (geen honorering boven dit aantal): 7469 

Effectief aantal gerealiseerde behandelingen (digitaal en face-à-face): 7662 

 

Ook in dit tweede Covid-jaar hebben we voldaan aan de regelgeving inzake te realiseren capaciteit. Deze cijfers tonen 

aan dat we er ondanks pieken van hoge afwezigheidsgraden in geslaagd zijn om het hoge jaarlijks prestatieniveau van 

onze werking waar te maken. 

 

 

2. TECHNISCHE EN ADMINISTRATIEVE REALISATIES 

 

De nieuwe maatschappelijke realiteit waar we sinds 2020 mee geconfronteerd werden, heeft zowel vormelijk als 

in de algemene organisatie van ons centrum een aantal nieuwigheden met zich meegebracht. In 2021 werden 

deze nieuwe vormen van werken en vergaderen geconsolideerd. Zo leent het multidisciplinair overleg met 

ouders, leerkrachten, CLB, zorgcoördinatoren, artsen, etc. zich ook na de pandemie tot een online vorm.  

 

Het Agentschap voor Zorg en Gezondheid heeft enkele alternatieve vormen van overleg en therapie mee 

opgenomen in onze conventie zodat ze onder bepaalde voorwaarden ook als een aan te rekenen prestatie erkend 

werden. 

 

In de loop van 2020 werd beslist om een ICF-gerichte aanpak te introduceren in Accent. Deze manier van werken 

werd in een aantal documenten en fases van de behandeling verder doorgevoerd, samen met het SMART 

gedachtengoed. Dat werk is bijlange nog niet af en wordt in de toekomst verdergezet. Een werkgroep is aan de 

slag gegaan met een doorlichting van onze werking en een stapsgewijze implementatie. 

 

In 2021 mochten we voor het derde jaar op rij genieten van een financiële ondersteuning van de Kortrijkse Ladies 

Circle. Met dat geld werd een bibliotheek van sensorisch materiaal aangelegd. Kinderen met een Autisme 

Spectrum Stoornis en/of ADHD en/of complexe ontwikkelingsstoornis kunnen in hun functioneren (en dat van het 

gezin) vaak extra geholpen worden via specifieke tools en materiaal. Dat varieert van eenvoudig tot groter 

materiaal, zoals bijtkettingen, fidgets, wiebel- en evenwichtskussens, verzwaringsdekens, een opblaasbaar 

drukvest, kneedklei met verschillende weerstanden, oorbescherming die specifieke tonen filtert, een study buddy 

om zich te kunnen concentreren, etc. 

Omwille van de specificiteit en de hogere kwaliteit is dat materiaal duur. Bovendien is de zoektocht naar de tools 

die een heilzaam effect hebben op een kindje, specifiek. Een verzwaringsdeken, bijvoorbeeld, heb je in 

verschillende verzwaringsklassen en kost al snel 215€ - een drukvest 360€. Het is dus niet iedereen gegeven om 

dat aan te kopen ‘om eens te proberen’.  

Met onze sensorische bibliotheek kunnen we onze voorbeelden concreet maken, bieden we materiaal aan de 

ouders aan om tijdelijk uit te proberen, en begeleiden we hen in het zoeken naar wat werkt bij hun kindje. De 

bedoeling is om onze bibliotheek in de toekomst gestaag verder uit te bouwen. 
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Ook onze spellenbib die we met een actie ikv de Warmste Week opzetten, blijft een continue tijdsinvestering. Na 

de controle en de inventarisatie blijft het een beetje een zoektocht naar een werkbaar uitleensysteem. 

Kiwanis Kortrijk honoreerde een dossier om psychomotorisch materiaal aan te kopen. Dat materiaal biedt een 

grote waaier aan extra bewegings- en revalidatiemogelijkheden. Het kan bovendien modulair zodanig worden 

ingezet dat het ook geschikt is voor psychomotorische revalidatie bij kleuters.   

Vooral dat betekent een verruiming van de mogelijkheden voor ons centrum. Een psychomotorisch aanbod is niet 

voor elke kleuter met een ontwikkelingsachterstand bereikbaar. Nochtans wordt in het wetenschappelijk 

onderzoek van de laatste jaren het belang van vroegdetectie en vroeginterventie steeds uitdrukkelijker naar voor 

geschoven als bepalende parameter in de ontwikkeling van een kind en zijn functioneren op school, thuis, later op 

het werk en in de maatschappij.  

 

Zoals elk jaar werd ook de nodige aandacht gegeven aan bijscholing van het personeel. Binnen de verschillende 

(para-)medische vakgebieden werd regelmatig ingetekend op opleidingen met het doel onze kwalitatieve 

standaard blijvend hoog te houden. Daarnaast worden ook tijd en middelen geïnvesteerd om van Accent een 

veilige en kwaliteitsvolle werkplek te maken voor het personeel. Zo werd een opleiding Preventie-adviseur Niveau 

III succesvol afgewerkt, werd een vorming VIPA-dossiers gevolgd ifv potentiële toekomstige infrastructuurwerken, 

werden workshops omtrent de situering van een CAR binnen het Vlaamse welzijns- en gezondheidszorg-

landschap gevolgd en omtrent de regelgevende instanties administratieve procedures en verplichtingen van een 

CAR. Tenslotte werd ook ingezet op een interactieve vorming financieel management als sleutel tot sociaal 

ondernemerschap.  

Twee keer per jaar worden in Accent interne vormingen georganiseerd. Delen uit de gevolgde opleidingen (zowel 

paramedische als ruimere) die voor de hele ploeg interessant zijn, worden op een zogenoemd ‘algemeen team’ 

doorgegeven. Didactisch materiaal wordt gedeeld via het intern platform wiki. 

Accent blijft ook verder investeren in het gebouw. In 2021 werd bijna het volledige sanitaire buizenwerk 

vernieuwd. 
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HOOFDSTUK II – ACCENT IN CIJFERS 

1. Momentopname van de actieve dossiers op 31/12/2021. 
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2.  Aangemelde revalidanten 
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2.4  Gevolg op aanmelding 
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2.5  Onderzoek en gevolg 
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3.  Wachttijden 

3.1  Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek 
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3.2  Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie 
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3.3  Wachttijd tussen aanmelding en revalidatie 
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4.  Ontslagen 
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HOOFDSTUK III – ACCENT INHOUDELIJK 

 

1. UNIT KLEUTERWERKING: DE ZEVENSPRONG 
Werking/structuur 

Het afgelopen jaar kwamen de kleuters terug tweemaal per week gedurende anderhalf uur naar het centrum om aan de 

kleuterwerking deel te nemen. Er zijn twee kleutergroepen. Ook in 2021 droegen de therapeuten steeds een mondmasker 

om de corona maatregelen te kunnen respecteren. De kleuters droegen geen mondmasker maar waar dat kon, werd 

afstand gehouden. Tijdens de groepssessies worden de kleuters zowel talig als motorisch (fijne en grove motoriek) 

gestimuleerd. Ook de voorbereidende schoolse vaardigheden i.f.v. het lezen, schrijven en rekenen komen aan bod. Eén kind 

volgde vorig schooljaar aansluitend nog individuele therapie. De reden was omdat aan de nieuwe school- en leerplicht 

moest tegemoetgekomen worden. Sinds dit schooljaar krijgen drie kleuters extra individuele ondersteuning. Hierin komen 

de verschillende therapieën (logopedie, psychomotoriek en ergotherapie) afwisselend aan bod.  

Er werd jaar verder ingezet op de methode ‘Krullenbol’ van auteur Dorine Cleve, waarbij iedere discipline zijn eigen invulling 

kan geven. We kochten het pakket beweegkaarten aan voor kleuters/kinderen binnen de leeftijdsgroep 3 tot 8 jaar. In dat 

pakket zitten 101 tussendoortjes die op een speelse manier bijdragen tot de ontwikkeling van een goede en ontspannen 

schrijfmotoriek. Bovendien zetten ze de kinderen aan tot meer bewegen en dragen ze bij tot een betere concentratie en 

taakgerichtheid. De tussendoortjes vragen geen voorbereiding of extra materiaal. Ze kunnen dus makkelijk ingezet worden 

wanneer er even wat tijd extra is. Iedere opdracht is uitgewerkt op een kaart. Op de voorkant staat een tekening als 

ondersteuning en op de achterkant een beknopte omschrijving en de doelen. Aan de hand van pictogrammen wordt 

aangegeven wat het hoofddoel is van iedere beweging. Bij het icoon lichaam wordt gewerkt op lichaamsbewustzijn, 

lichaamscontrole en lichaamskennis. Er is een thema handvaardigheden waarbij de hand- en vingermotoriek gestimuleerd 

wordt. In het thema lateralisatie wordt het bewustzijn en het gebruik van de beide lichaamshelften gestimuleerd. Onder het 

thema ritme worden de kleuters gestimuleerd om zelf ritmes te ontdekken en na te spelen. Binnen de visuele vaardigheden 

is de aandacht vooral gericht op leuke activiteiten die de oog-handcoördinatie bevorderen. 

De thema's die afgelopen jaar aan bod kwamen zijn:  'winterse dagen', 'op stap met boer Stan', 'lentekriebels', 'zon, zee, 

strand',' wat ben ik geweldig!', 'we zien, proeven en voelen de herfst!', 'de Sint komt eraan!’ en 'feest op het einde van het 

jaar!'. 
 

 

Ontwikkelingsdoelen 

Daar het niveau van de beide kleutergroepjes ver uiteen ligt is het aanbod in beide groepen gedifferentieerd. Bij de oudste 

groep kleuters kan gewerkt worden met het oog op het aanvankelijk lees-, reken- en schrijfproces. Bij de jongste groep 

kleuters is er nog vaak ontdekken van en experimenteren met materiaal. Hier moeten basisvaardigheden nog expliciet 

aangebracht en ingeoefend worden.  

Met behulp van prentenboeken kunnen verschillende doelstellingen worden aangepakt, allereerst het stimuleren van de 

mondelinge taal, op zowel receptief als op expressief vlak. We leren de kinderen begrijpend luisteren door hen vragen te 

stellen over wat er in het boek gebeurt en hen te laten voorspellen. Zo lokken we interactie uit. De kleuters leren nieuwe 

woordenschat kennen en door op hun antwoorden in te pikken en aan te vullen, breidt ook hun taal uit. De kleuters krijgen 

daarnaast de kans om het plezier in boeken en (voor)lezen te ontdekken. De interesse voor geschreven taal wordt gewekt. 

Zo leren ze ook al enkele voorbereidende vaardigheden aan, bv. een boekje wordt van voor naar achter gelezen, tekst van 

links naar rechts, enzovoort. Bij de jonge kleuters worden relaties tussen woorden ingeoefend door het gebruik van 

categorisatie- en associatieoefeningen. In beide groepen wordt het opdrachtbegrip gestimuleerd door routines te herhalen 

en specifieke luisteroefeningen aan te bieden waarbij de opdrachten toenemen in complexiteit. Daarnaast komen ook spel- 
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en vraagbegrip aan bod. Bij de oudere kleuters worden de voorbereidende auditieve en visuele leesvaardigheden 

ingeoefend via visuele en auditieve analyse, discriminatie en synthese van zinnen, woorden, lettergrepen en letters, 

identificatie van beginklanken en rijmoefeningen.  

Gezien de nog lopende corona-crisis, werd geopteerd om de sessies Sherborne even 'on hold' te zetten om de sociale 

afstand zo optimaal mogelijk te respecteren. Hierdoor kunnen nu elke week zowel de grove motoriek als de visuele/ visueel-

ruimtelijke vaardigheden intensiever aan bod komen. Via een wekelijks wisselend evenwichtsparcours moeten de kleuters 

het materiaal voor de visuele en/of visueel-ruimtelijke oefeningen ophalen. Het veelvuldig uitdagen van het evenwicht komt 

de stabiliteit van de kleuters ten goede op verschillende materialen.  

Via handelen wordt verder ingezet op de ontwikkeling van de voorbereidende rekenvaardigheden. Bij de jongste kleuters 

worden de verschillende vormen van het tellen gestimuleerd met aansluitend de vorming van het getalbegrip bij kleine 

hoeveelheden. De rekentaal komt aan bod via spelsituaties. Principes van meten (seriatie, identificatie, classificatie, ...) 

worden handelend ingeoefend aan de hand van uitnodigend materiaal aangepast aan het thema. Bij de oudste kleuters 

wordt de overgang van het concrete naar het bladniveau geoefend. Vaak merken we dat deze transfer er niet spontaan 

komt. De aandachtspunten zijn hier het werken met en vergelijken van hoeveelheden. Bij het meten wordt het zien van 

verhoudingen gestimuleerd bij zowel continue als discontinue hoeveelheden. 

De fijn-motorische vaardigheden bij de jongste kleuters zijn gericht op het aanleren van de specifieke kleutervaardigheden 

zoals kleuren, schilderen, knippen en scheuren. De uitgangshoudingen worden gepositioneerd en via guiding of verbale 

begeleiding ingeoefend. Er wordt gewerkt op groot formaat. Uit de methode krullenbol wordt het tekenen van de 

basisvormen geoefend. Dat zijn vooral de cirkelvormen en de strepen in het horizontale en verticale vlak. Bij de oudste 

kleuters worden de kleutervaardigheden verfijnd. De bewegingen vanuit de pols en de hand worden gestimuleerd. 

Vingerdifferentiatie-spelletjes/oefeningen komen aan bod. Bij de oefeningen op vormgeving wordt aandacht gegeven aan 

de schuine richtingen. De cirkelvormige bewegingen worden gedifferentieerd naar guirlandes en arcades. De start-stop 

oefeningen en verandering van richting komen aan bod bij het tekenen van vierkanten, driehoeken en rechthoeken - dat 

alles met het oog op het aanvankelijk schrijfproces.  

Over de disciplines heen wordt er ook veel aandacht besteed aan het stimuleren van de werkhouding: het uitbreiden van de 

taakspanning, het opbrengen van voldoende auditieve en visuele aandacht en het gestructureerd leren werken. Daarnaast 

wordt aandacht geschonken aan taal-pragmatische vaardigheden zoals beurt nemen en geven en groeten en afscheid 

nemen.  
 

Aankopen 

Er werden dit jaar twee prentenboeken aangekocht: 'Kleine zaadjes worden groot' (Kay Barnham) en 'Kleine Leon' (Linne 

Bie). Deze boekjes kaderen in de thema’s die we gedurende het jaar aan bod laten komen.  

In functie van het samen werken en samen leren waarbij de kleuters beurt leren nemen, leren rekening houden met elkaar, 

en daarnaast ook een specifiek ontwikkelingsdoel inoefenen, zijn twee gezelschapsspelletjes aangekocht. 'Slakkenrace' 

stimuleert specifiek het synchroon tellen en de kleurenkennis. 'De kleuterbingo' oefent het visueel discrimineren en 

identificeren.  

Ook het spelletje 'Hopp Hopp' werd aangekocht. Dat spel stimuleert de syntactische vaardigheden. Door de zinsstructuur 

visueel voor te stellen, wordt de zinslengte uitgebreid en het gebruik van een correcte woordvolgorde gestimuleerd. 

Verder werden dit jaar de 'Beweegkaarten grootmotorisch bewegen van Krullenbol' aangekocht. Aan de hand van deze 

kaarten kan lichaamscontrole, motorische coördinatie, lichaamsbesef, lateralisatie, ritmegevoel en de ruimtelijke oriëntatie 

ingeoefend worden. De kaarten kunnen binnen verschillende thema's gedurende het jaar ingezet worden.   

 

Samenwerking met ouders 

Gezien de nog lopende coronacrisis was het nog niet toegelaten om ouders te laten aansluiten bij de groepswerking. Er 

wordt wel bij het afzetten en ophalen van de kleuters informatie uitgewisseld indien nodig. Via een heen-en-weerschriftje 

zijn de ouders op de hoogte van de doelstellingen/opdrachten die tijdens de groepswerking aan bod komen.  
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Daarnaast vinden ook (online) oudercontacten plaats en/of multidisciplinair overleg waar de ouders voor uitgenodigd 

worden.  

 

Samenwerking met leerkrachten 

Wegens dezelfde reden was het tot nog toe ook niet mogelijk om de leerkrachten uit te nodigen om een kijkje te komen 

nemen. Wel wordt er regelmatig deelgenomen aan een (online) multidisciplinair overleg om de gemaakte evolutie en 

bezorgdheden naar de ontwikkeling toe te delen en te bespreken. Daarnaast worden er ook klasobservaties georganiseerd. 

Op die manier zien wij de kleuter ook in een grotere groep functioneren en kan er opnieuw informatie vanuit de 

verschillende settings uitgewisseld worden.  

 

Het kleuterteam, 

logopedisten, Marilou Hollevoet en Neeltje Rosseel 

ergotherapeute, Katrien Persyn 

kinesitherapeuten, Frieke Ostijn en Jozefien Nicolaus 

psychologe, Karen Wolfcarius 
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2. UNIT AUTISMESPECTRUMSTOORNISSEN (ASS) 
Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) vormen al langere tijd de grootste doelgroep 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. Regelmatig worden vormingen en opleidingen gevolgd om die kennis en expertise steeds verder uit te 

bouwen en te borgen. 

 

Diagnostiek en therapie 

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. Hoewel jongere kinderen ook kunnen worden onderzocht, blijken ouders van kinderen binnen deze 

leeftijdsgroep de weg naar ons centrum minder te vinden. Een aantal onderdelen van de veelgebruikte diagnostische 

spelobservatie werden opnieuw aangekocht, om de test blijvend kwalitatief te kunnen afnemen. Twee nieuwe versies van 

een intelligentietest werden definitief in gebruik genomen. 

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. 

Het Impact-programma werd ook dit jaar opnieuw met een aantal kinderen en hun context doorlopen. De nieuwe, 

geüpdatete handleiding van het programma werd aangekocht en doorgenomen. 

 

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 heeft vaak gevolgen op school of thuis. Binnen de groepstherapie 

voor kinderen met ASS wordt in drie verschillende leeftijdsgroepen gewerkt rond deze moeilijkheden. De groep is 

toegankelijk voor kinderen vanaf het tweede leerjaar. Na het volgen van Stroomweg 1 wordt voor elk kind individueel 

bekeken of het aangewezen is ook Stroomweg 2 en 3 te volgen. Soms wordt beslist om de training een jaar on hold te 

zetten om een sociaal-emotionele groei af te wachten. 

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 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 vlak van perspectiefneming wordt op visueel niveau gestart, om daarna rond gevoelens 

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 beurtnemen,... Wat betreft perspectiefneming wordt de 

kennis rond emoties uitgebreid van het IK naar de ANDER. Ook conceptueel wordt perspectiefneming uitgediept (‘wat ik 
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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, ruziemaken, opkomen voor jezelf,... behandeld. 

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

In september 2021 startten 38 kinderen deze groepstherapie. Doordat we twee extra groepen opgestart hebben, 

kunnen dit schooljaar opnieuw meer kinderen aan de training deelnemen. Er werd vastgesteld dat de vraag naar deelname 

aan de groepstraining groot blijft en dus wordt er door de verantwoordelijke therapeuten een extra inspanning geleverd. 

De extra groepen konden ingepland worden doordat beslist werd om de duur van de training in te korten van anderhalf uur 

naar één uur. In de loop van het schooljaar 2020-2021 werd dit reeds uitgeprobeerd - daar het organiseren van een 

pauzemoment niet mogelijk was omwille van de social distancing maatregelen - en als positief ervaren. 

Ook dit jaar werden extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Zo werd van de 

kinderen verwacht dat zij een mondmasker droegen tijdens de training, werden de kinderen op veilige afstand van elkaar 

gezet en werd gezorgd voor verluchting. Het bewaren van de sociale afstand zorgde ervoor dat opdrachten soms moesten 

worden aangepast of enkel theoretisch werden besproken. 

Net zoals in individuele therapie kwam ook de werking van de groepstherapie regelmatig in het gedrang door afwezigheden 

van kinderen en therapeuten omwille van quarantaine. 

Er werd dit jaar gestart met een nieuw beloningssysteem. Vorige schooljaren werden de punten van de kinderen 

bijgehouden in hun heen-en-weermapje, maar doordat dit mapje geregeld werd vergeten, konden de beloningspunten niet 

goed opgevolgd worden. Sinds september 2021 kunnen de kinderen fysieke Stroomwegpuntjes verzamelen in een 

persoonlijk doosje dat in het lokaal wordt bewaard. Tot vorig schooljaar konden de kinderen een beloning krijgen na het 

verzamelen van 21 punten, maar ook dit werd gewijzigd. De kinderen kiezen zelf voor welke beloning ze sparen. Zo kunnen 

ze één punt inruilen voor een sticker, 3 punten om een mop te vertellen, 9 punten voor een snoep of koek, 15 punten voor 

een speelgoedje, enz. 

Ook nieuw is het infoblad voor ouders in het heen-en-weermapje. Om ouders meer uitleg te geven over wat aan bod komt, 

wordt per thema een infoblad meegegeven. Daarop staat welke doelen aan bod komen en welke theorie wordt 

aangebracht. Ook oefeningen worden nog steeds meegeven in het mapje. 

In het najaar werd beslist om ons aanbod van sensorisch materiaal uit te breiden. Met het bedrag dat opnieuw verkregen 

werd via de serviceclub ‘Ladies Circle’ werden o.a. een verzwaard schootkussen, verzwaringsdekens met verschillende 

gewichten, een drukvestje, bijtjuwelen, een assortiment tangles, extra koptelefoons, extra wiebelkussens en een 

StuddyBuddy aangekocht. In de toekomst zal het de bedoeling zijn om een catalogus samen te stellen voor ouders. Zo 

kunnen zij voor hun kind met sensorische gevoeligheden uitzoeken welk hulpmiddel passend is en deze materialen grondig 

bekijken en eventueel uitproberen. Het materiaal zal uiteraard ook ter beschikking staan van alle therapeuten om tijdens de 

verschillende therapieën te gebruiken. 

 
 

(Groot-)Oudertraining 

In 2021 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. Helaas zagen we ons wegens de welgekende 

omstandigheden af en toe genoodzaakt om de groep online te laten doorgaan. Alhoewel dit technisch behoorlijk vlot 

verliep, werd de informele uitwisseling van info tussen de ouders onderling tijdens deze online sessies erg gemist. Er 
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werden tijdens sessies die doorgingen in Accent extra maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen 

te gaan. Sinds september 2021 wordt de groep gegeven voor een andere collega, aangezien één van de vaste waarden met 

pensioen ging. 

Opnieuw wegens Corona werd een hele tijd beslist om geen infosessie voor grootouders en familieleden te organiseren. In 

de zomervakantie, tussen twee golven door, stonden twee sessies voor een grote groep familieleden ingepland. Helaas 

konden deze niet doorgaan, door een algemene sluiting van het centrum. 

 

Brussengroep 

Een brussengroep voor broers en zussen van kinderen met ASS werd in januari 2021 georganiseerd. Broers en zussen van 5 

kinderen volgden gedurende de tweede week van de kerstvakantie 4 voormiddagen lang deze groepswerking. Ook hier was 

er sprake van een mooie interactie tussen de groepsleden en op een veilige en informele manier werd info tussen de 

brussen uitgewisseld, nadat ze eerst de nodige uitleg over ASS kregen. 

 

Samenwerking met ouders, school, CLB en andere betrokken partijen 

Er werd het voorbije jaar verder werk gemaakt van het optimaliseren van de communicatie tussen alle partijen die 

betrokken zijn bij de opvolging van een kind. Via wekelijkse maillussen of via het heen-en-weer schriftje wordt zoveel als 

mogelijk relevante info uitgewisseld. 

Indien aangewezen, worden multidisciplinaire overleggen georganiseerd, waarbij informatie op een constructieve en 

efficiënte manier wordt uitgewisseld, om zo de ontwikkeling van het kind binnen de diverse levensdomeinen verder te 

stimuleren. 

 

Vorming en deelname werkgroep ASS in S.I.G. 

Tijdens het voorbije therapiejaar werden enkele studiedagen gevolgd, met de bedoeling de huidige kennis en knowhow 

binnen het centrum uit te breiden en te verdiepen: 

Contextblindheid 2.0 – Het voorspellende brein – Autisme Centraal. 

InSigt: symposium vroegbegeleiding – SIG 

Intern werd de info uit de gevolgde studiedag rond ‘Het voorspellende brein’ aan collega’s overgebracht. Ook een eerder 

gevolgde studiedag over ‘Aanpak van faalangst bij autisme’ werd toegelicht. 

Jaarlijks neemt één van de collega’s ook deel aan de werkgroep ASS die vanuit het SIG wordt georganiseerd. Binnen deze 

werkgroep worden voor het werkveld relevante thema’s rond ASS besproken en uitgediept. 

 

Lidmaatschap Autisme Centraal 

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

 

Aankopen 

Ik en autisme – N. Van Kordelaar 

Survivalgids - Wat als je autisme hebt? – Annelies Nys 

Ontprikkelgids voor kinderen – Marit Goessens 

Het emotieboek – Daantje het vulkaantje 

Help… ik voel zo veel - Semmie 

 Naast het aangekochte sensorisch materiaal, werd ook therapeutisch materiaal aangekocht, waarmee voornamelijk binnen 

de individuele psychotherapie wordt gewerkt: 

Autisme gesprekskaarten - Tamara Luijer 

Gevoelens- en behoeftekaartjes 

https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/641-tamara-luijer
https://www.uitgeverijpica.nl/auteurs/641-tamara-luijer
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Expression puzzle building blocks 

Gevoelens onder de loep 

 

Het ASS-team 

Nel Clarysse 

Marilou Hollevoet, Neeltje Rosseel a.i. 

Frieke Ostijn 

Mieke Vandekerkhove 

Shana Vanpoucke 

Freija Vanneste 

Rita Pollentier 

Kaat Feryn 

Liedewij Verhaeghe   
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3. UNIT ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD) 
Groepstraining voor kinderen met ADHD 

Aan het begin van het kalenderjaar werd een SOVA-training ingericht met de bedoeling om kinderen met ADHD en/of ASS 

bewust te maken van enkele sociale vaardigheden. In de training richten we ons op de basisvaardigheden, welke we 

geleidelijk aanbrengen en oefenen tijdens de verschillende sessies. Volgende thema’s kwamen o.a. aan bod: invoegen in 

een groep, samen spelen/werken, op een gepaste manier nee zeggen, opkomen voor jezelf, sorry zeggen en accepteren, 

pesten, … Er namen vijf kinderen deel aan de groepstraining.  

Dit schooljaar zijn we voor de eerste keer van start gegaan met een groepstraining rond executieve functies. Het gaat hier 

om vaardigheden die je nodig hebt om tot handelen te komen. Voor het gemak spreken we ook wel over ‘regelfuncties van 

het brein’. Executieve functies zijn continu nodig, zelfs bij het uitvoeren van ogenschijnlijk kleine taken gebruiken we de 

regelfuncties. Het ontwikkelen van executieve functies is een proces dat tijd nodig heeft. De ene regelfunctie is mogelijk 

sterker ontwikkeld dan de andere. Dat mag ook. Executieve functies ontwikkelen zich namelijk tot ver in de adolescentie 

door. Het is dus helemaal niet gek als een kind hier nog problemen mee ervaart. Voor kinderen met ADHD en/of ASS ligt 

daar echter een extra uitdaging. Moeilijkheden met de verschillende executieve functies kunnen belemmerend zijn en/of 

zich manifesteren in probleemgedrag. Zo zien we kinderen die niet weten hoe ze een taak moeten aanpakken, dikwijls 

zaken vergeten, er moeite mee hebben niet voor hun beurt te praten, … 

Het woord ‘executieve functies’ wordt voor de kinderen vertaald in ‘breinkrachten’ (bv. onthoud- en doekracht, stopkracht, 

buigkracht, plan- en regelkracht, …). Elke breinkracht heeft zijn eigen symbool, teken (beweging) en verbalisering (spreuk). 

Zo wordt het voor kinderen veel toegankelijker om over executieve functies te praten. Met een viertal kinderen werden op 

een speelse manier enkele breinkrachten besproken en ingeoefend. 

Voor de training baseren we ons op het programma ‘Breinhelden, doordacht werken aan executieve functies’ van Belinda 

Herrewijn en Esther Monfils. 

Het voorbije werkjaar werd geen groepstraining specifiek rond psycho-educatie ADHD georganiseerd. 

Voor de verschillende groepstrainingen werd nagedacht over het SMART formuleren van de beoogde doelen.  

 

Oudertraining 

De oudertraining, gebaseerd op het boek ‘Zet mij even op pauze’ uitgegeven via het SIG, wordt nog steeds georgaiseerd 

afhankelijk van de beschikbaarheid van ouders om deel te nemen. In september kon een groep worden samengesteld met 

twee ouderparen (nadat opnieuw twee ouders afhaakten). 

Gezien de blijvende moeilijkheid om een groep samen te stellen, denken we eraan om de oudertraining in de toekomst 

anders te gaan organiseren, eerder in de vorm van afzonderlijke thema-avonden (rond bv. psycho-educatie, positive 

parenting, beloningsschema’s, structureren, …) waarop ouders zich kunnen inschrijven. Doordat men zich niet moet 

verbinden tot een reeks sessies en kan selecteren uit een aanbod afhankelijk van interesse, noden en praktische 

haalbaarheid hopen we meer ouders te bereiken.    

 

Extra muros activiteiten 

Ook dit jaar konden wij, dankzij het bedrag dat opnieuw verkregen werd via de serviceclub ‘Ladies Circle’, enkele leuke extra 

muros activiteiten aanbieden aan de kinderen die het SOVA-groepje volgden. Zo konden we hen corona-proof laten 

deelnemen aan het Transfo Circuit, een interactieve tocht met een tiental opstellingen/proeven die te vinden zijn in 

verschillende gebouwen of unieke locaties op de site. Tijdens de zomervakantie trokken we naar Museum Texture, museum 

van vlas en textiel, waar de kinderen al spelend heel wat leerden over de wondere wereld van het vlas. 

De activiteiten worden steeds positief onthaald, zowel door de kinderen zelf als hun ouders. Tijdens de activiteiten 

proberen we aangeleerde vaardigheden steeds te integreren en toe te passen waar mogelijk.  
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Samenwerking met ouders 

We benadrukken van bij de onderzoeksbespreking het belang van betrokkenheid van ouders in het revalidatieproces van 

hun kind met ADHD. We bieden de oudertraining aan (welke in de toekomst wellicht vervangen zal worden door 

afzonderlijke thema-avonden) en organiseren jaarlijks oudercontacten. Ouders die dit wensen kunnen ook beroep doen op 

individuele begeleiding. 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. 

Ouders worden op de hoogte gesteld van informatieavonden georganiseerd door ZitStil via facebook/instagram, mail, brief 

of mondelinge overdracht. Ook wordt regelmatig verwezen naar het ADHD zorgpad. 

In het kader van onze nieuwe groepstraining rond executieve functies werd een overzicht gemaakt van de verschillende 

breinkrachten met uitleg en tips specifiek gericht naar ouders. De rol van de omgeving is immers groot als het gaat om het 

versterken van de executieve functies. Het is dan ook belangrijk om in de verschillende contexten aan de slag te gaan.  

 

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. Omwille van corona gingen deze 

het voorbije jaar voornamelijk online door. 

In het kader van onze nieuwe groepstraining rond executieve functies werd een overzicht gemaakt van de verschillende 

breinkrachten met uitleg specifiek gericht naar leerkrachten. 

 

Lidmaatschap ‘Zit Stil’  

Het lidmaatschap werd vernieuwd. De tijdschriften worden vervangen door het digitale magazine HyperFocus dat viermaal 

per jaar verschijnt op de site. In het magazine kunnen ervaringsverhalen van mensen met ADHD of ADD worden gelezen, 

alsook getuigenissen van o.a. ouders, partners, leerkrachten en hulpverleners. Ook kan je er begrijpbare wetenschappelijke 

achtergrondinformatie en praktische informatie over de ondersteuning van mensen met ADHD terug vinden. Daarnaast 

worden er lees-, kijk-, uit- en doe-tips gegeven.  

 

Opvolgen van de nieuwste ontwikkelingen 

Met het team wordt ernaar gestreefd om de laatste ontwikkelingen op vlak van ADHD op te volgen, via het doornemen van 

interessante artikels, sites en boeken.  

Het voorbije jaar werd een studiedag gevolgd rond Mindset: hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren en een web-

workshop over de relatie tussen mensen met ADHD en slaap.  

 

Aankopen 

Via het Platform Mindset werd volgende bestelling gedaan: 

Werkboek Mindset 

E-book: de leerkuil 

Via ZitStil werden volgende boekjes aangekocht: 

Slaapklets van Michal Janssen (dagboek voor kind en ouder met leuke vragen en speelse opdrachten)  

Tafelklets van Michal Janssen (invulboek voor grote en kleine eters) 

Verder werden ook aangekocht: 

SpringKikkerSpring van De Coole Kikker (Anne Kooijman). In dit spel worden de kinderen - vrolijk springend naar de cirkels 

met gevoelens die op de grond liggen (en zo tegemoet komend aan de bewegingsbehoefte van kinderen met ADHD) - 

gestimuleerd te ontdekken welke gevoelens ze kunnen hebben in een bepaalde situatie. Ook leren zij na te denken over het 

waarom van die gevoelens en te bedenken wat zij zouden kunnen doen om zich beter te voelen.  
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Slaapmaskers in functie van de Yoga/ontspanningsoefeningen tijdens de groep.  

 

Doelstellingen 2022 

Opvolgen van recente ontwikkelingen. 

Verder organiseren en optimaliseren groepstraining voor kinderen met ADHD en/of ASS: psycho-educatie (Ferry-groep), 

sociale vaardigheden (SOVA-training) en executieve functies (Breinhelden). 

Mogelijkheden bekijken om de oudertraining anders te organiseren. Eventueel afzonderlijke thema-avonden aanbieden.   

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

Nagaan mogelijkheid om zomerkampen voor kinderen met ADHD of een ander atypisch brein te organiseren. 

Nagaan of uitwerken van brussentraining specifiek gericht naar ADHD nog zinvol is (gezien binnen ons cliëntenprofiel steeds 

vaker sprake is van een dubbeldiagnose ADHD/ASS).  

 

Het ADHD-team 

logopediste, Karolien Verraes 

ergotherapeute, Sibylle Verdonckt 

psychologe, Karen Wolfcarius  
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4. OVERZICHT GROEPSWERKINGEN 
Voor de kinderen zelf 

De kleutergroepen – De zevensprong 

Voor peuters en kleuters met een nood aan algemene ontwikkelingsstimulatie 

Twee keer per week 1,5 uur, gedurende het volledige schooljaar - Twee groepen van vier kinderen (acht kinderen in 

totaal) - Twee therapeuten per sessie, vier betrokken therapeuten 

 

Voor kinderen met ASS - Stroomweg 

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 

 

Voor kinderen met ADHD - Ferry groep 

Eén keer per week 1,5 uur, gedurende één semester  

Eén groep van vier 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 

 

Voor de broers en de zussen 

Brussengroep ASS 

Voor broers en zussen van kinderen met ASS.  

Vier sessies van 1,5u - 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 2u. - Eén groep, aantal afhankelijk van het aantal geïnteresseerden - Twee therapeuten per sessie, 

twee betrokken therapeuten.  
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5. DOELSTELLINGEN 2022 
Verdere verkenning van de multimediale tools om therapie te geven 

Multimediale tools zijn niet meer weg te denken uit het dagelijkse, professionele en schoolse leven. De nieuwe apps 

en technologieën bieden ook in de zorg een waaier aan kansen en verruimen de therapeutische mogelijkheden. 

Accent wil deze boot niet missen. Daarom werd in 2020 geïnvesteerd in tablets en enkele apps. Deze zijn ondertussen 

een volwaardige therapie-tool geworden. Er vallen hier zeker nog meer mogelijkheden te ontdekken en deze oefening 

wordt verder gezet in 2021. 

 

Digitalisering van de administratieve werking  

Tegen oktober 2023 zal de inkanteling van de CAR in de Vlaamse Sociale Bescherming een feit zijn. Dat heeft 

behoorlijk wat gevolgen omdat de vereisten van de software voor aanvragen, goedkeuringen en facturatie zeer strikt 

zijn. Het gevolg is dat Accent moet investeren in een nieuw programma. Die overgang wordt enerzijds duur en 

anderzijds arbeidsintensief. 

 

Daarnaast wordt de server-omgeving stilaan verlaten en ingeruild voor een omgeving in de cloud voor alle 

documenten. 

 

Verdere implementatie en vertaalslag van de ICF- methode en de SMART principes. 

Cfr. Supra 

 

Herschikken van het gebouw omwille van plaatsgebrek. 

Door de komst van een nieuwe collega, een nieuwe arts en de evoluerende werking van Accent (bvb. meer 

groepswerkingen), is er een plaatsgeberek ontstaan. In 2022 hopen we verder te kunnen werken aan een oefening om 

de benedenverdieping her in te delen, zonder al te hoge kosten te genereren. 

TOT SLOT 
 

2021 was evenals 2020 een bizar jaar waarbij de creativiteit en veerkracht van Accent als organisatie en als 

revalidatiecentrum uitgedaagd werden. Dankzij het engagement en de werkijver van de personeelsploeg menen we te 

mogen zeggen dat we dat water tot nu toe succesvol doorzwemmen. We kijken dus tevreden terug, tegelijk hopend 

dat de beperkingen van een lock-down steeds meer achter ons gaan liggen.  

 

Maar ook in de omstandigheden die er waren, bleef Accent trouw aan de betrachting zoals vanouds: kwaliteitsvolle, 

wetenschappelijk onderbouwde zorg bieden aan onze kinderen en hun context. Die maatschappelijke nood is op 

vandaag nog steeds hoog. Dat bewijzen ook de wachtlijsten die tijdens de corona-periode almaar zijn blijven groeien. 

Voor de CAR-sector lopen die op tot minimaal 1, gemiddeld 2, vaak 3 en in bepaalde doelgroepen zelfs 4 jaar. 

Wetende dat bijna alle Centra voor Ambulante Revalidatie zich richten op de doelgroep van kinderen tot 12 jaar, 

betekent dat heel concreet dat heel veel kinderen en hun ouders geen toegang zullen vinden tot de zorg die ze nodig 

hebben. 

 

Wij hopen dan ook op een blijvend engagement van onze Vlaamse overheden om werk te maken van het faciliteren 

van ons zorgaanbod en niet blind te zijn voor de beperkte zorgcapaciteit. Accent kijkt uit naar een nieuw jaar, met een 

blijvend engagement en enthousiasme in alle geledingen van onze werking, van bestuur tot personeel, de kinderen, 

ouders, scholen, clbs, artsen, de collega-CARs en al wie die ons een warm hart toedraagt. 

 

Bedankt aan ieder die zich hiervoor inzet!  
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BIJLAGE: ACCENT EN ZIJN PERSONEEL 

 
 

Clarysse Nel       ergotherapeute 

Feryn Kaat       ergotherapeute 

Persyn Katrien      ergotherapeute 

Verdonckt Sibylle     ergotherapeute 

Wallays Eva       ergotherapeute 

 

Ostijn Frieke       kinesitherapeute  

Pollentier Rita      kinesitherapeute (pensioen in 2021) 

Sinnesael Michelle     kinesitherapeute 

Nicolaus Jozefien     kinesitherapeute (interim) 

 

Beernaert Sylvie      logistiek 

Vandecasteele Dorine    logistiek 

 

Gheysen Véronique     logopediste 

Hollevoet Marilou     logopediste 

Rosseel Neeltje      logopediste (interim) 

Vanpoucke Shana     logopediste   

Verraes Karolien      logopediste 

Vandekerkhove Mieke    logopediste 

Verbauwhede Arabelle    logopediste 

 

Verhaeghe Liedewij     therapeutisch coördinator-Dr. in de psychologie 

Wolfcarius Karen      psychologe 

Vanneste Freija      psychologe 

 

Vanoverbeke Nancy directeur 

Deconinck Annemie pediater/ medisch directeur 

Van Lysebeth Sarah-Ann kinder- en jeugdpsychiater 

Vergote Inès       sociaal assistente 

 

 

 

 

 


