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Beste lezer,

We hebben jullie gemist!

Vorig kwartaal hebben we geen nieuwsbrief geschreven omdat we toen kopzorgen van
een andere orde hadden. We informeerden jullie hierover (klik hier).

Bij het verspreiden van deze nieuwsbrief zijn de onderhandelingen met het kabinet
bezig. Van zodra wij definitief nieuws hebben, horen jullie er ook van via onze
facebookpagina en via VictorSprokkels.

Terug naar de inhoud nu!
Op het symposium van het Marguerite-Marie Delacaroix Support Fund van 12 maart ll.
werd door dr. Lonnie Zwaigenbaum nogmaals bevestigd wat prof. dr. Herbert Roeyers
vijftien jaar geleden al verkondigde in de lessen ontwikkelingsstoornissen: neem de
signalen van ouders serieus, want zij hebben meestal gelijk als ze zich zorgen maken
over de ontwikkeling van hun kind.

Aan de vooravond van Wereld Autisme Dag (2 april) willen we ouders van kinderen
met autisme dan ook in de bloemetjes zetten in dit nummer. Er is een brief, er is een
gedicht, er is een boodschap van een mama aan haar zoon, er is de reactie op onze
facebookvraag omtrent ouderschap en onze bezoekouderwerking wordt nog eens
voorgesteld.

Tot slot nog dit: wist je dat je al onze nieuwsbrieven kan herlezen via
www.vzwvictor.be/nieuwsbrief? Bij elke editie kan je zien wat het centrale thema was.

Veel leesplezier!

Stien Peeters
Directeur vzw Victor

http://www.vzwvictor.be/386
www.facebook.com/vzwvictor
http://www.vzwvictor.be/nieuwsbrief
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Hoe kan ik de dienst bereiken voor informatie?

Voor algemene vragen of informatie kan je steeds terecht op het onthaal van vzw
Victor. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op
051 25 25 28. Op andere tijdstippen kan je een bericht inspreken op het
antwoordapparaat of een e-mail sturen naar info@vzwvictor.be. Wij nemen dan
contact met je op als je je gegevens achter laat.

Hoe aanmelden?

Wij voorzien één contactpunt voor een aanmelding:
• telefonisch: elke donderdagvoormiddag van 9u tot 12u30 via 051 25 25 28
• elektronisch: via onze website www.vzwvictor.be

Het initiatief ligt bij de zorgvrager zelf. Dat wil zeggen dat de zorgvrager zelf (of
zijn/haar ouders) contact met ons moet opnemen om aan te melden.
Als een doorverwijzer inschat dat dit voor de betrokkenen moeilijk is, gelieve ons dit
te melden. Op die manier kunnen wij een oplossing voorzien.

Aan wie kan ik administratieve wijzigingen doorgeven?

• Wijzigingen i.v.m. adresgegevens of gezinssamenstelling:
via 051 25 25 28 of info@vzwvictor.be

• Wijzigingen in de betaalgegevens via lievevdv@vzwvictor.be

Nieuws van de administratie
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http://www.vzwvictor.be


Persoonsvolgende Financiering - PVF

Er verandert veel dit jaar: 2016 wordt het scharnierjaar genoemd in de aanloop naar
de Persoonsvolgende Financiering (‘PVF’): dankzij de PVF krijgen niet de
voorzieningen maar wel de gebruikers de middelen in handen om de zorg te betalen
voor wat de niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (‘NRTH’) betreft: de hulpverlening
waarvoor een erkenning van het VAPH nodig is. Vraaggestuurde zorg dus in plaats
van aanbodgestuurde zorg!

In VictorSprokkels van juli 2015 schreven we al een artikel over de PVF: klik hier.

Wil je nogmeer weten over PVF?
Bezoek dan zeker deze website van het VAPH: daar vind je onder andere een
animatiefilmpje dat de PVF in het kort uitlegt.
De cliënten die hiermee te maken zullen krijgen (in eerste instantie enkel
volwassenen), zijn intussen ingelicht via onze dienst.
Het VAPH zal deze cliënten ook nog informeren in de loop van april.

Rechtstreeks Toegankelijke Hulp - RTH

Ook in de Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (‘RTH’), de hulpverlening waarvoor geen
erkenning van het VAPH nodig is, zijn er wijzigingen sinds 1 januari 2016. Het
VAPH heeft een webpagina aangemaakt met de nieuwe omschrijving van de RTH:
klik hier.

Wat betekent die wijziging voor onze gezinnen? In januari stuurden wij naar alle
gezinnen in begeleiding en op de wachtlijst deze tekst:

Door recente wijzigingen aan de wetgeving (Besluit op Thuisbegeleiding), zijn er
een aantal veranderingen op onze dienst waarvan wij jullie op de hoogte willen
brengen.

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (‘VAPH’) wil hiermee
de regie van de zorg in de handen leggen van de persoon met een handicap en
zijn netwerk. Dit is de eerste stap in de richting van de Persoonsvolgende
Financiering (‘PVF’) die er vanaf 2017 geleidelijk aan zou komen, te beginnen
met de meerderjarigen.

Iedere persoon met een handicap kan voor een totaal van maximaal
8 personeelspunten per kalenderjaar rechtstreeks toegankelijke hulp (‘RTH’1)
krijgen in de VAPH-sector. Deze 8 personeelspunten kunnen worden ingezet in
vier verschillende ondersteuningsfuncties (zie tabel op de volgende pagina),
volgens de noden van de gebruiker. Telkens in januari starten de gebruikers met
een nieuw pakket van 8 personeelspunten.

Nieuws van de contactpersoon

april 2016

http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/9671459
http://www.vzwvictor.be/nieuwsbrief
http://www.vaph.be/vlafo/view/nl/10165432-Rechtstreeks+toegankelijke+hulp.html


1 RTH: begeleiding zonder erkenning/toegangsticket van Integrale Jeugdhulp

(-18) of het VAPH (+18)
2 Dagopvang wordt tot op heden niet aangeboden door vzw Victor
3 Verblijf wordt tot op heden niet aangeboden door vzw Victor

Bv. Het gezin van Eefje (-18 jaar) werd 18 keer per jaar door een thuisbegeleider

ondersteund thuis. Er doet zich een crisis voor in het gezin waardoor Eefje 1 nacht

per maand gedurende het ganse jaar gaat logeren in een VAPH-voorziening. In

totaal zal zij (18x0,22) + (12x0,13) = 5,52 personeelspunten nodig hebben. Eefje

komt dus toe met haar 8 personeelspunten per kalenderjaar. De thuisbegeleider kan

met de resterende 2,48 personeelspunten nog 11 keren (=2,48:0,22) langsgaan in het

gezin.

Bv. Joris heeft enkel een vraag naar mobiele begeleiding aan huis, thuisbegeleiding

dus. De thuisbegeleider doet 35 sessies per jaar. In totaal zal hij 35x0,22 = 7,7

personeelspunten nodig hebben. Joris komt dus toe met zijn 8 personeelspunten per

jaar.

Bv. Eva’s ouders komen 12 keer naar de dienst voor Advies en Consult. In totaal

zullen zij 12x0,155 = 1 ,86 personeelspunten nodig hebben. Eva komt dus toe met

haar 8 personeelspunten per jaar.

Bv. Andy krijgt 20 huisbezoeken van de thuisbegeleidingsdienst en in de vakantie

gaat hij 3 weken in kortopvang. (20 x 0.22)+(15 x 0.13) + (15 x 0.087)) = 7.655.

Andy komt toe met zijn 8 personeelspunten en kan dus via de rechtstreeks

toegankelijke hulp begeleiding krijgen.

Bv. Karel verricht 2 dagen per week dagbesteding in een dagcentrum (104 x

dagopvang). Eén dag per week verblijft hij in kortopvang (52 x verblijf+ 52x

dagopvang). E ris een vraag naar 15 huisbezoeken. In totaal zal hij (104 x0,087) +

(52 x 0,13)+( 52 x 0,087)) + (15 x0,22) = 23,632 nodig hebben. Karel komt niet toe

zijn 8 personeelspunten per jaar: hij zal naar een VAPH-erkend multidisciplinair

team moeten stappen om een erkenning voor niet rechtstreeks toegankelijke hulp

(‘NRTH’) aan te vragen.
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Iemand die enkel thuisbegeleiding wenst van onze dienst, kan dus per kalenderjaar
maximaal 36 sessies aan huis krijgen binnen de RTH.

Om bij vzw Victor de thuisbegeleiding te kunnen starten, blijft een diagnoseverslag
noodzakelijk. Een erkenning zal slechts in uitzonderlijke gevallen nog nodig zijn: dit
zal in het inschrijvingsgesprek en/of bij de opstart van de thuisbegeleiding worden
besproken.

Belangrijk om weten
- De wijzigingen zijn administratief van aard: inhoudelijk blijven wij ons aanbod

behouden zoals u het de laatste jaren kent.
- RTH en NRTH kunnen binnen het VAPH nooit gecombineerd worden.
- Mensen die binnen de RTH hulp krijgen van verschillende voorzieningen,

moeten dit melden aan de thuisbegeleider, zodat we zeker goed bewaken dat we
onder de 8 personeelspunten blijven.

- Bij de gezinnen waar momenteel NRTH lopende is, kan deze begeleiding gewoon
verder gezet worden. Bij een eventuele nieuwe aanmelding geldt dan
bovenstaande reglementering RTH.

- Mensen die een erkenning NRTH hebben, kunnen ook terecht in de RTH.

Als je vragen hebt voor onze contactpersoon, dan kan je die stellen via mail
contactpersoon@vzwvictor.be of via 0491 56 90 72.



In deze rubriek vind je telkens interessante links en weetjes over een bepaald thema.
Deze keer hebben we het over opvoeding.

Links

“Maandelijks schrijft Groei Mee over nieuwe thema's, opvoedtips en vaak voorkomende
opvoedingsvragen. De informatie is op maat van ouders.”
www.groeimee.be
www.facebook.com/groeimee.be/?fref=ts

“Klasse is een multimediaal communicatieplatform dat via positieve journalistiek de
betrokkenheid wil verhogen van leraren, directeurs, ouders en leerlingen bij het
onderwijsgebeuren.”
www.klasse.be
www.facebook.com/klassevoorouders/?fref=ts

“Ouders met vragen over de opvoeding van kinderen, kunnen bij Zit dat zo terecht voor
gratis opvoedingstips.”
www.zitdazo.be
www.facebook.com/zitdazo/timeline

“Gezond opvoeden geeft ouders praktische tips om hun kind gezonde eet- en
beweeggewoontes bij te brengen en bewust te leren omgaan met tv-kijken, gamen,
computeren … Daarnaast biedt de site advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik
bespreekbaar te maken en te voorkomen.”
www.gezondopvoeden.be
www.facebook.com/vigez

Links en weetjes
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“De Gezinsbond is pluralistisch en democratisch samengesteld en zet zich in voor alle
gezinnen in Vlaanderen en Brussel. We verdedigen de belangen van de gezinnen, los van
religieuze, ideologische of politieke opvattingen en los van de samenstelling van het
gezin.”
www.gezinsbond.be
www.facebook.com/Gezinsbond/?fref=ts

“Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren
is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren.”
www.kindengezin.be
www.facebook.com/kindengezin

“Alles over jeugd is een website over de leefwereld van kinderen en jongeren. Tekst,
opinie, foto, video en audio worden via 12 thema’s aan mekaar gelinkt.”
www.allesoverjeugd.be
www.facebook.com/allesoverjeugd/?fref=ts

“Uit met kinderen richt zich op ouders, grootouders en anderen die op zoek zijn naar een
leuk uitstapje met kinderen.”
www.uitmetkinderen.be
www.facebook.com/UitMetKinderen-198866530134279/
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“Uit met vliegwijst de hele familie de weg naar muziek, theater, film, dans en nog veel
meer vrijetijdsactiviteiten. Vlieg geeft tips voor leuke activiteiten en organiseert ook
acties (bijvoorbeeld in de zomer).”
www.uitmetvlieg.be

Opvoedingswinkels West-Vlaanderen

“Een opvoedingswinkel is een informatiepunt waar ouders pedagogisch advies kunnen
inwinnen. Elke ouder of andere opvoedingsverantwoordelijke (begeleider, pleegouder,
leerkracht, grootouder...) is wel eens op zoek naar een klankbord over de opvoeding van
(z'n) kinderen en wat opvoedingshulp. Toch?”
Roeselare: www.opvoedingswinkel-roeselare.be
Brugge: www.opvoedingswinkelbrugge.be
Oostende: www.ontmoetingshuis.opvoedingswinkeloostende.be
Westhoek: www.opvoedenindewesthoek.be
Kortrijk: www.kortrijk.be/nieuws/vragen-over-het-opvoeden-van-je-kinderen

Wist je dat?!

• … pedagogie de wetenschap is van de ontwikkeling van een kind tot aan zijn
volwassenheid? Volgens Wikipedia is Pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord
paidagoogia, wat letterlijk 'kinderleiding' betekent.

• … je wettelijk meerderjarig bent als je 18 jaar wordt, maar dat de hersenen van
pubers nog volop in ontwikkeling zijn tot ze 25 jaar zijn?

• … er een “Grote prijs voor opvoeding in Vlaanderen” bestaat? De Koning
Boudewijnstichting koos in 2015 Loredana Marchi als winnaar. Zij is directeur van
Foyer vzw en levert al 35 jaar belangrijk werk rond integratie en emancipatie van
kinderen en jongeren in Brussel.

• … het Kinderrechtenverdrag in 1989 door 20 staten van de Verenigde Naties werd
ondertekend? Klik hier om de rechten van het kind te lezen.

• … het elk jaar een Week van de Opvoeding is van 16 mei tot 23 mei? Het thema dit
jaar is 'Opvoeden, af en toe eens diep ademhalen!' Meer info vind je hier.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdrag_inzake_de_rechten_van_het_kind
http://www.expoo.be/toolbox/week-van-de-opvoeding
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Oproep

Inleiding

Om kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen bieden, is het nodig dat wij op de hoogte blijven
van de resultaten van recent wetenschappelijk onderzoek. Graag werken we dan ook mee als
hogescholen of universiteiten vragen hebben voor onze doelgroep.

In het voorbije half jaar kwam er heel wat oproepen, je vindt ze hieronder:

Oproep 1

Aan de Onderzoeksgroep Ontwikkelingsstoornissen van de Universiteit Gent loopt al jaren
onderzoek naar de vroege kenmerken van autismespectrumstoornissen (ASS). Voor een nieuw
onderdeel van deze studie, zoeken we opnieuw homevideomateriaal van kinderen met ASS,
gemaakt toen deze kinderen jonger waren dan 3 jaar in dagdagelijkse situaties. We vergelijken
deze video’s met video’s van kinderen met een normale ontwikkeling, en van kinderen met een
ontwikkelingsvertraging. Op deze manier proberen we meer duidelijkheid te krijgen over de
vroege ontwikkeling van de stoornis. Hoe vroeger we deze stoornissen kunnen herkennen, hoe
sneller de behandeling kan starten en hoe beter de prognose voor deze kinderen is.

Hiervoor is veel videomateriaal nodig van kinderen met ASS, van normaal ontwikkelende
kinderen, en van kinderen met een ontwikkelingsvertraging of verstandelijke beperking,
gemaakt toen het kind tussen 0 en 3 jaar oud was. Hoe oud uw kind momenteel is, speelt dus
geen rol. Wij zijn er ons zeer goed van bewust dat video-opnames zeer persoonlijk zijn, en
garanderen u dan ook dat wij de video’s discreet behandelen.

Meer info: http://users.ugent.be/~pwarreyn of mail naar Petra.Warreyn@UGent.be

We bedanken u alvast voor uw interesse!

Oproep 2

Het babyteam van de Universiteit Gent is op zoek naar jonge broers ofzussen van kinderen met
ASS voor een opvolgstudie die start op de leeftijd van 5/10 maanden! Jongere broertjes en zusjes
(vanafde leeftijd van 5 maanden, maar jonger dan 14 maanden) kunnen instappen in het
onderzoek.

De meeste van deze broertjes/zusjes kennen een normale ontwikkeling, toch hebben deze
kinderen een verhoogde kans op het ontwikkelen van ASS of subtielere ASS-kenmerken. Wij
proberen beter te begrijpen waarom sommige kinderen ASS ontwikkelen en anderen niet. Dit
inzicht kan leiden tot een vroegere opsporing van ASS, meer vroegtijdige interventies en een
betere kwaliteit van leven voor kinderen met ASS en hun omgeving.

Meer info: http://www.ontwikkelingsstoornissen.ugent.be/pwdownloads/brochurebz.pdf of mail
naar babystudie@ugent.be
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Oproep 3

Voor een nieuw onderzoek aan de Universiteit Gent zijn we op zoek naar kinderen met een
diagnose van ASS van 4 tot en met 10 jaar oud. Het onderzoek gaat over de algemene en
biologische ontwikkeling van kinderen met een ASS.

Aan de hand van wetenschappelijk onderzoek proberen we beter te begrijpen waarom sommige
kinderen ASS ontwikkelen en anderen niet. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat er een
verband is tussen het voorkomen van metabole- of stofwisselingsstoornissen en ASS. Daarom
willen wij nagaan of kenmerken van deze stoornissen een rol spelen in de ontwikkeling van
kinderen met ASS.

De resultaten van deze studie kunnen mogelijks bijdragen tot een beter inzicht in de oorzaken
van ASS wat op zijn beurt kan leiden tot een vroegere detectie, meer vroegtijdige interventies en
een betere kwaliteit van leven voor kinderen met ASS en hun omgeving.

Meer info: sofie.boterberg@ugent.be

Oproep 4

De vakgroep Vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie, Faculteit Geneeskunde van
de Universiteit Gent doet onderzoek aangaande motorische stoornissen bij kinderen met DCD
en ASS. Uit voorgaand onderzoek blijkt immers dat beide groepen overeenkomsten vertonen
met betrekking tot hun motorische beperkingen, onder meer wat de coördinatie van bewegingen
betreft, evenwichtsstoornissen en problemen met timing in bewegingen. Daarnaast werden bij
beide groepen problemen vastgesteld met enkele cognitieve aspecten van bewegingsaansturing,
zoals planning, werkgeheugen en cognitieve flexibiliteit.

Aangezien alles wordt aangestuurd door het brein, leek het aannemelijk dat deze gebreken in
bewegingscontrole ook zouden worden weerspiegeld in de hersenen van deze kinderen, meer
bepaald in de organisatie van hersennetwerken.

Om een antwoord op deze vragen te vinden gaat een groep onderzoekers van de Universiteit
Gent aan de slag.We zoeken kinderen met DCD, kinderen met ASS en een groep controlekinderen,

allen tussen 8 en 12 jaar.

Meer info: tom.taymans@ugent.be
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Oproep 5

Charlotte Boonen, masterstudente orthopedagogiek en dr. Petra Warreyn, van de Universiteit
Gent, doen mee aan een internationale studie die nagaat hoe families gebruik maken van
technologie om hun kind met ASS te ondersteunen (vb. computerprogramma’s, apps op tablet of
smartphone, of specifieke toestellen om de communicatie te ondersteunen).

Om hierover informatie te verzamelen hebben zij de bestaande vragenlijst van de internationale
studie, die ouders bevraagt naar het technologiegebruik van hun kind, vertaald en aangepast. Het
uiteindelijke doel van dit onderzoek is om kennis van ouders te verzamelen, en om op die
manier een zicht krijgen op het gebruik van technologie in de thuisomgeving bij kinderen met
ASS. Daarnaast vragen ze ook naar eventuele problemen of knelpunten bij het gebruik van
technologie. Op basis van deze gegevens hopen we zo adviezen te kunnen formuleren naar
andere ouders en hulpverleners toe.

Bent u geïnteresseerd om mee te werken aan dit onderzoek? Dan kan u de online vragenlijst
invullen via deze link: https://www.surveymonkey.com/r/KBKPMWR

Meer info: Charlotte.Boonen@ugent.be

Oproep 6

Om beter te begrijpen hoe ze zich ontplooien tot volwassene, zijn Laura Mattys, dr. Dieter
Baeyens en dr. Ilse Noens in KU Leuven op zoek naar jongvolwassenen (17-25 jaar) met en
zonder ASS.

Het onderzoek is deel van een grootschalig project en heeft als doel op te volgen hoe
jongvolwassenen zich ontwikkelen doorheen de tijd. Voor dit gedeelte van het onderzoek zoeken
we jongvolwassenen met en zonder ASS die gedurende twee jaar halfjaarlijks een bundeltje
vragenlijsten willen invullen. Het invullen gebeurt thuis en je hebt de keuze tussen een online-
vragenlijst of een papieren vragenlijstbundeltje. In het voorjaar van 2016 kan de eerste vragenlijst
thuis op de computer kunnen ingevuld worden, die nog vier keer doorgestuurd wordt, een totale
periode omvattend van voorjaar 2016 tot voorjaar 2018.

De vragenlijst peilt naar demografische gegevens, aspecten van jongvolwassenheid, sociale
context en klinische diagnoses en functioneren. Deelnemers die nog geen klinische inschatting
van hun intelligentieniveau hebben laten maken, zullen tijdens de duur van het onderzoek
uitgenodigd worden voor een afspraak om een intelligentietest af te leggen.

De bijdragen van personen die levenservaring hebben met dit onderwerp, zijn onmisbaar bij het
zetten van verdere stappen naar een goede kennis over jongvolwassenheid en zorg voor
jongvolwassenen met autismespectrumstoornis.
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Bent u een ervaringsdeskundige of kent u zo iemand? Wenst u meer gedetailleerde informatie?
Aarzel zeker niet om het vrijblijvend te laten weten met een mailtje of telefoontje naar de
onderzoekers.

Meer info: laura.mattys@ppw.kuleuven.be of 016 32 12 95

Oproep 7

De vakgroep Ontwikkelings-, Persoonlijkheids- en Sociale Psychologie aan de Universiteit Gent
doet onderzoek om de opvoeding en de ontwikkeling van kinderen met ASS, Cerebrale Parese of
Down syndroom in kaart te brengen.

Op deze manier hopen we dat de begeleiding van deze gezinnen in de toekomst nog beter
afgestemd kan worden op hun unieke mogelijkheden en moeilijkheden. We willen de ervaringen
van ouders en ontwikkeling van kinderen in kaart brengen.

Concreet zoeken we ongeveer 40 gezinnen met een normaalbegaafd kind met ASS (tussen 8 en 14
jaar) om deel te nemen aan een dagboekstudie van één week.
Hierbij ontvangt het gezin een dagboekje waarin er dagelijks een aantal vragen gesteld over de
interactie met hun kind en het gedrag/stemming van het kind. Het invullen van deze
vragenlijsten neemt per dag maximaal 10 minuten in beslag. In eerste instantie willen we graag
de moeders vragen om deel te nemen. Indien mogelijk zouden we ook graag het kind zelf een
aantal vragen willen laten beantwoorden (dit zou maximum 5 minuten per dag innemen).

Meer info: Lisa.Dieleman@UGent.be of +32 09 264 64 23

Oproep 8

Deelnemers gezocht voor doctoraatsonderzoek jongvolwassenen met ASS in het hoger
onderwijsSteeds meer studenten met een autismespectrumstoornis (ASS) maken de overstap
naar het hoger onderwijs. Dit brengt heel wat uitdagingen met zich mee voor deze jongeren en
hun gezinsleden. In functie van de uitbouw van een onderbouwd begeleidingskader is een goed
inzicht in de specifieke noden van studenten met ASS en die van hun gezinsleden essentieel. In

dit doctoraatsonderzoek brengen de onderzoekers de ervaringen van studenten met ASS
(17-25 jaar), hun ouders en hun broers en zussen in kaart via individuele interviews.

Meer info: valerie.vanhees@ugent.be of 0474 39 18 38



Er verschenen opnieuw heel wat interessante links en statussen op onze
facebookpagina. We lichten er enkele uit:

• Birsin Basar, een TTuurrkkss--NNeeddeerrllaannddssee vvrroouuww, vertelt In AutismeTV over haar
autisme en de reis naar Turkije. Herbekijk de video hier. Birsin heeft ook een
eigen website.

• Het komt vaak voor dat kinderen met autisme moeite hebben met het

oopprruuiimmeenn vvaann hhuunn kkaammeerr. Dit kan heel frustrerend en vermoeiend zijn voor
ouders, vooral omdat ze het vaak zelf gaan opruimen en dát wordt meestal
niet gewaardeerd door het kind. In dit blogbericht gaat Jonneke Koekhoven
kort in op de mogelijke oorzaken van het probleem en enkele tips.

• Karen Damen raakt een gevoelige snaar wanneer ze voor KKaarreenn && DDeeccoosstteerr
Ivan interviewt. Ivan heeft ASS en is erg gehecht aan zijn kippen, maar van
de huisbaas mag hij zijn kippen niet houden. Herbekijk hier deze korte
reportage.

• Er is een nieuwe ffiillmm uit over een jongen met autisme, met als titel XX++YY
(Engelse titel = A brilliant young mind). Bekijk hier de trailer.
Korte inhoud: De licht autistische tiener Nathan trekt zich na de plotselinge
dood van zijn vader terug in zijn eigen veilige wereldje. Anderen houdt hij op

afstand, zelfs zijn moeder Julie. Met liefde en genegenheid kan hij niet overweg,

het enige dat hij begrijpt is wiskunde. Zijn leraar, Mr. Humphreys, ontdekt

Nathans talent voor cijfers en bezorgt hem een plek in de Britse ploeg voor de

Internationale Wiskunde Olympiade. Als lid van een team, dat ook nog eens

een grote kans heeft de Olympiade te winnen, lijkt Nathans leven voorgoed te

veranderen. Maar bij de training in Taiwan komt hij voor nieuwe uitdagingen

te staan, vooral na zijn ontmoetingmet de aantrekkelijke ZhangMei, een van

de Taiwanese tegenstanders.

• Hier vind je een kort filmpje (in het Engels) over het wetenschappelijke
onderzoek naar de overtollige vveerrbbiinnddiinnggeenn iinn ddee hheerrsseenneenn van personen
met autisme.

• Op Canvas was de reportage GGiirrllss wwiitthh AAuuttiissmm te zien. In deze video worden
aan de hand van persoonlijke verhalen en bijzondere opnames leerlingen met
autismespectrumstoornissen geportretteerd.

• Lees hier een moedige getuigenis van TThhoommaass VVeerrhhaaeegghhee, video-redacteur
bij de redactie.be. Thomas heeft de diagnose autismespectrumstoornis:
“Leven met autisme? No problem! (soms)”

Victor Online
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https://www.youtube.com/watch?v=tb_fTSN68s8
http://birsenbasar.com/
http://symptomen-autisme.nl/autisme-en-opruimen/
http://www.vier.be/karenendecoster/videos/deze-beste-karen-raakt-de-gevoelige-snaar/1347191
https://www.youtube.com/watch?v=Rhee0_4qkg0
https://www.youtube.com/watch?v=cWIvZR3YI44
http://www.tvgemist.be/canvas/girls-with-autism
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/opinieblog/column/1.2526623
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• Op school strandde Tom, vanwege zijn autisme. Hij kwam thuis te zitten,
maar door een werkgelegenheidsproject is hij nu verkoper in een
elektronicawinkel. Grote bedrijven gaan komend jaar specifiek op zoek naar
mensen met autisme, omdat ze vaak uitzonderlijke kwaliteiten hebben.
Bekijk hier de vviiddeeoo ““WWeerrkkeenn mmeett aauuttiissmmee:: ddaann rraaaakktt TToommmmeettjjee iinn ddee wwaarr””.

• In het tijdschrift van Autisme Centraal verscheen een artikel over vzw
Victor: “We proberen ouders sterker te maken”. Lees hier het interview met
een mama, een thuisbegeleider en de directeur van vzw Victor.

• Een aanzienlijke hoeveelheid mensen weet zelf niet dat ze autisme hebben,
laat staan hun werkgever. Het risico op burn-out is groot. OOppeennhheeiidd oovveerr

aauuttiissmmee kan problemen voorkomen. Lees hier het artikel uit Van uit autisme
bekeken.

• Lees hier het artikel over een Belgisch gezin dat niet welkom was in NNiieeuuww--

ZZeeeellaanndd omdat hun zoontje met autisme niet aan de gezondheidseisen
voldoet.

• “What It’s Like To Have A Brother With Autism”: bekijk hier een ffiillmmppjjee
over iemand die spreekt over zijn bbrrooeerr mmeett aauuttiissmmee.

• Muzikant JJaassppeerr SStteevveerrlliinncckk praat niet over zijn privéleven. Dat heeft hij
jaren geleden zo beslist. Maar voor één keer wil hij het over zijn zoon Ben
hebben, in dS Weekblad. ‘In alle nuance en complexiteit. Want dat is autisme,
genuanceerd en complex. Lees hier het artikel.

•

Wil je geen enkele van onze statussen en links missen?

Ga naar www.facebook.com/vzwvictor en klik op “vind ik leuk”.
Als je even op deze knop blijft staan met je muis kan je instellen hoe je onze
meldingen wil krijgen.
We hebben ondertussen al meer dan 1000 likers.

http://nos.nl/artikel/2077920-werken-met-autisme-dan-raakt-tommetje-in-de-war.html
http://www.vzwvictor.be/Victor2015nr6.pdf
http://www.vanuitautismebekeken.nl/sites/default/files/documenten/veiligheid_preventie.pdf
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20160216_02131231?_section=62885999&utm_source=nieuwsblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=pm&M_BT=1623691202413&adh_i=1057aeee8e4496a8d98c5162217b7a18&imai=1460f22b-d4fe-4cda-ad2d-b6ebf80ff7cf
http://blog.theautismsite.com/what-its-like-to-have-a-brother-with-autism/?utm_source=aut-autaware&utm_medium=social-fb&utm_term=111915&utm_content=link&utm_campaign=what-its-like-to-have-a-brother-with-autism&origin=aut_autaware_social_fb_link_what-its-like-to-have-a-brother-with-autism_111915
http://www.standaard.be/cnt/dmf20160303_02162697
https://www.facebook.com/vzwvictor/ 
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Nieuw(tjes) bij Victor

• De ooievaar bracht de voorbije twee maanden maar liefst twee keer een
bezoek aan vzw Victor!
o Jozefien Delplace, thuisbegeleidster in onze adolescentenwerking, is op

26 januari 2016 bevallen van zoontje Tibe. Hij woog 3,720kg en was
50,5cm groot.

o Lien Devriese, contactpersoon, is op 11 maart 2016 bevallen van
dochtertje Jole! Ze woog 3,350 en is 50,5 cm.

• Lien Devriese wordt tijdens haar afwezigheid vervangen door Karen
Devriendt. Zij heeft een maand samen met Lien kunnen werken en nam
gezwind over vanaf begin maart.

• Evelyn Asseloos heeft haar stage op onze dienst beëindigd. We danken
Evelyn voor het gepresteerde werk en wensen haar bijzonder veel succes met
het vervolledigen van haar studies!

• Sien Vermeulen is onze nieuwste stagiaire (opleiding: ergotherapie). Zij
werkt samen met het vroegbegeleidingsteam een bachelorproef uit rond
apps en autisme.
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Bezoekouderwerking

Wie begrijpt mij? Babbel ofbrabbel?

Horen en beluisterd worden? Even samen, niet alleen?

We kunnen er niet onderuit, onze wachtlijsten zijn geen pretje. Maar word je het
wachten soms zo beu? Wil je NU een gesprek? Even gehoord worden? Zit je even met
de handen in het haar na de thuisbegeleiding? Of wens je gewoon te praten met
lotgenoten?

Het KAN!

Al vele jaren bestaat onze bezoekouderwerking.
Veel ouders hebben op een bepaald moment in hun leven eens nood om bij te praten
met lotgenoten, om na te vragen hoe zij het doen of gewoon om tips te verzamelen
voor wat nog komen zal.

Bezoekouders zijn ervaringsdeskundigen die vroeger reeds thuisbegeleiding kregen.
Ze zijn heel goed op de hoogte van wat thuisbegeleiding inhoudt en ook welke
vragen en bezorgdheden er zijn bij ouders van een zoon/dochter met autisme. Als
ouder leven ze zelf dag in dag uit met een kind met autisme. Ze kunnen zich
makkelijk in andermans verhaal inleven omdat zoveel gelijklopend is. Bezoekouders
kunnen tips geven, maar ze zijn er vooral om te luisteren, en dat doen ze zonder
oordelen of veroordelen. Zo vormt de bezoekouderwerking een emotionele
aanvulling op de professionele thuisbegeleiding.

De werking bestaat uit twee luiken:
- enerzijds kan er een bezoekouder bij je langskomen thuis;
- anderzijds organiseren we ook gespreksavonden en dan is iedereen welkom op de

dienst om in kleine groepjes samen ervaringen uit te wisselen.

Bezoek bij je thuis

Voor wie?
Deze werking richt zich hoofdzakelijk op gezinnen die voor thuisbegeleiding in
aanmerking komen. Dit kan zowel voor (= tijdens de wachttijd), tijdens, als na de
thuisbegeleiding.

Bij interesse kan je contact opnemen met de coördinator van de
bezoekouderwerking. Aan de hand van jouw interesse gaat de coördinator op zoek
naar een bezoekouder die past bij jullie gezin. Eens een match gevonden werd,
bezorgt de coördinator jullie de contactgegevens van een bezoekouder en kunnen
jullie zelf verder afspreken.
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Privacy?
Wat je vertelt, blijft tussen de bezoekouder en jullie gezin.
Voor een gesprek wordt een bijdrage van € 5 gevraagd.

Gespreksavonden

Voor wie?
De gespreksavonden op de dienst richten zich specifiek op mensen die nog op de
wachtlijst staan.

Twee keer per jaar organiseren we zo’n avond op onze dienst. We verdelen de
aanwezigen dan in kleine groepjes (opnieuw zoeken we naar een match tussen
de aanwezigen) met een bezoekouder die het gesprek stuurt. Hier staat vooral
ervaring uitwisselen, naar elkaar luisteren en begrepen worden centraal.

Privacy?
Als ouder kies je zelf wat je deelt met de groep.
Voor een gespreksavond wordt een bijdrage van € 10 gevraagd.

Voor meer info:

- tijdens het intakegesprek
- via de thuisbegeleid(st)er
- via 0479 02 59 39
- via bow@vzwvictor.be
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Gedicht

Gedicht van een mama

Transformatie

Een mens ontpopt zich als een vlinder,
soms gaat 't vanzelf
soms met veel hinder.

De dingen zien zoals ze zijn,
niet altijd evident
voor groot noch voor klein.

Moed durven vatten, de weg open maken,
een obstakel durven nemen
een stukje verder geraken.

Alles ontvouwt zich zoals het moet,
kijk maar verder
zie hoe de vlinder het doet.

Een rups was ze eerst,
toen kwam de transformatie
nu is het schoonheid die heerst.

Wakker worden in een nieuwe jas,
jezelf steeds weer verwonderen
trots op wie je ooit was!

Debora Kyndt, mama van Jade en Nathan

Boodschap van een mama aan haar zoon

Lieve Matin,

Je mag zijn wie je bent
om te worden wie je bent
maar nog niet kunt zijn.
En je mag het worden
op jouw manier
en in jouw tijd.

je mama, het zot konijn - 20-08-2015
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Facebookvraag

Herken autisme

We vroegen op onze facebookpagina aan ouders van kinderen met autisme wat zij
belangrijk vinden in de opvoeding van hun kinderen. Hun antwoorden staan
samengevat in deze woordenwolk.
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Binnenkort erkend

Psychotherapeuten, klinisch psychologen en orthopedagogen
binnenkort erkend

Uiterlijk tegen 1 september 2016 zou het zover moeten zijn. Na tientallen jaren van
discussie zou tegen dan de uitoefening van het beroep van “klinisch psycholoog”,
“klinisch orthopedagoog” en “psychotherapeut” ook in de praktijk wettelijk geregeld
moeten zijn. Tot vandaag kan eenieder zich “psychotherapeut” noemen. Ook voor de
titel “klinisch psycholoog” en “klinisch orthopedagoog” ontbreekt een wettelijke
omschrijving.

Om de kwaliteit van de behandeling te garanderen en charlatans een halt toe te
roepen, werd onder de regering Di Rupo aan de wet op de geestelijke
gezondheidszorg gewerkt. Er werd een compromis bereikt in 2014: artsen,
psychiaters, psychologen en orthopedagogen die een vierjarige opleiding
psychotherapie volgen, zouden zich psychotherapeut kunnen noemen. Als je een
andere vooropleiding genoot (bijv. criminologie, bachelor maatschappelijk werk … )
diende je een schakelprogramma aan de universiteit te volgen alvorens de opleiding
psychotherapie aan te vangen.

Minister De Block kondigde aan dat ze deze wet wou “repareren” en verstrengen.
Naast een aantal technische ingrepen, vereenvoudigt ze de adviesraden en neemt ze
de psychotherapie op binnen de gezondheidszorg. Hierdoor zijn cliënten van
psychotherapeuten eveneens beschermd door de wet op de patiëntenrechten en zijn
ze verzekerd van goede zorg door hoog gekwalificeerde zorgverleners. Dit wil
minister De Block garanderen door enkel artsen, psychiaters, klinisch psychologen
en klinisch orthopedagogen die een opleiding psychotherapie volgden als
psychotherapeut te erkennen. Huidige psychotherapeuten met een andere
vooropleiding kunnen dankzij overgangsmaatregelen hun beroep blijven uitoefenen.

Het werk is echter nog niet af. Heel wat uitvoeringsbesluiten moeten nog uitgewerkt
worden alvorens deze wet in de praktijk toepasbaar wordt. Voor alle duidelijkheid:
anders dan bepaalde persberichten laten geloven, houdt dit wetsvoorstel niet in dat
ook de ziekteverzekering zal overgaan tot de terugbetaling van psychotherapie. Dit is
een heel andere discussie die nog ten gronde moet gevoerd worden binnen de
ziekteverzekering zelf. De meeste mutualiteiten voorzien op eigen initiatief in een
tegemoetkoming voor psychotherapie. Ze leggen hierbij andere accenten. Dit kan dus
nog veranderen. Vraag advies en informatie bij jouw mutualiteit.



In het laatste kwartaal van 2015 en het eerste van 2016 mochten wij mooie
sommen ontvangen, sommen die ons ademruimte geven om kwalitatieve
dienstverlening te blijven bieden.

- Heel wat personen maakten een gift over aan onze dienst.
Het waren mensen uit
o Aarschot
o Antwerpen
o Beveren-Leie
o Bredene
o Brugge
o Gent
o Ieper
o Marke
o Meulebeke
o Oostmalle
o Roeselare
o Steenokkerzeel
o Tielt
o Wevelgem

- De Koning Boudewijnstichting stortte het bedrag van de Music For Life
acties: merci Troubadours Ferre & Marnix! Merci Leen Blontrock van Maison
Saints and Bullies!

- Wij danken ook de serviceclubs Soroptimist Oostende, Rotary Izegem en de
NVSG via Rotary Mercurius Roeselare voor hun steun het afgelopen half
jaar!

- Secundaire school VISO Roeselare deed een inzamelactie voor het goede
doel bij de personeelsleden. Zo gaven ze onze werking een duwtje in de rug.

- De Universiteit Derde Leeftijd Roeselare bezorgde ons een grandioos
eindejaarscadeau door ons het gros van onze “wishlist documentatieruimte”

te schenken.

- Thijs Vander Meiren verkocht in de nasleep van Art For Victor nog een
aantal schilderijen. De opbrengst schonk hij aan onze dienst.

- Lieve Vandevyver, medewerkster van vzw Victor, volgt kalligrafielessen en
bracht deze in praktijk ten voordele van onze dienst: zij bracht massaal
zelfgemaakte kerstkaarten aan de man.

Sponsoring
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- In januari vond het Warmste Weekend in Wervik plaats. De quiz en de
comedy-avond leidden tot een dikke cheque voor vzw Victor.

- Twee ouders schonken ons een boek voor de docuruimte.

- En we houden het beste nieuws tot op het laatst: we hebben een structurele
sponsor gevonden! BOSS-paints zal onze dienst de komende jaren aanzienlijk
vooruit helpen, waarvoor onze grote dank!!
PS: wist je trouwens dat Bent Van Looy een collectie kleuren, behangpapier
en muurstickers heeft ontworpen voor BOSS? ‘Bent for BOSS’ vind je via
deze link: http://www.boss.be/nl-BE/onze-producten/nieuw

*** giften vanaf € 40 geven recht op een fiscaal attest ***
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Toekomstige activiteiten

Kalender

- 2 april 2016: Wereldautismedag

- Mei 2016:
o Gespreksavond bezoekouderwerking
o Meer info volgt

- Oktober-november 2016:
o brussencursus voor broers en zussen van kinderen in begeleiding.
o Leeftijd: 5de leerjaar tot 2de middelbaar
o Informatie via charlotte@vzwvictor.be
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Administratieve gegevens
vzw Victor
thuisbegeleidingsdienst voor personen met autisme

Onze-Lieve-Vrouwemarkt 6, 8800 Roeselare
Tel: 051 25 25 28 (elke werkdag van 9u00 tot 12u30)
E-mail: info@vzwvictor.be
Website: www.vzwvictor.be

Steunfonds
Rekeningnummer BE79 0015 4169 2233 (BNP Paribas
Fortis)
Giften vanaf€ 40 zijn fiscaal aftrekbaar.

Erkenning
Erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap
voor Personen met een Handicap.

Vzw Victor
Vzw Victor biedt ambulante mobiele
opvoedingsondersteuning aan voor personen met
autisme en hun gezin uit de provincie West-Vlaanderen.

De naam Victor verwijst naar het Latijnse
“overwinnaar”: hij die leert leven met zijn autisme, kan
overwinnaar genoemd worden. De thuisbegeleider kan
de persoon met autisme en het gezin begeleiden in de
richting van deze overwinning. We willen de nadruk
leggen op de mogelijkheid om autisme een plaats te
geven in het leven, los van het woord autisme.

Vzw Victor biedt verschillende ambulante
begeleidingsvormen aan. Je vindt ons divers aanbod
terug op onze website.

http://vzwvictor.be



