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Woord vooraf
Elk voorwoord van een activiteitenverslag 2020 zal allicht beginnen met “dit was
een jaar om niet te vergeten”. Dat geldt ook voor Sig, in vele opzichten.
Terugblik in een notendop
Het zal u opvallen dat dit voorwoord niet geschreven is door Herman Van Hove.
Hij was 35 jaar lang voorzitter van Sig en gaf in september 2020 de scepter door
aan Nick Van Hamme. We hadden dit moment graag met veel luister gevierd,
met veel dank voor wat Herman al die jaren voor Sig betekend heeft en een
warm welkom aan Nick als nieuwe voorzitter. Het werd een bescheiden,
coronaveilige receptie … 2020 was een jaar vol plannen: een groot aanbod
studiedagen en workshops, enkele grote evenementen, hersenletselcafés en
lotgenotencontacten, enz. We waren in januari en februari fel uit de startblokken
geschoten met o.a. het eerste ICF-symposium in Brussel. Half maart viel alles
stil. Tijdens de eerste lockdown werden alle live activiteiten afgelast. Pas in juni
begonnen we in Gijzegem voorzichtig en met de nodige maatregelen weer live
groepen te ontvangen, om dit in november weer plots te moeten afbouwen. We
zijn nog altijd in blijde verwachting …
Maar we hebben niet stilgezeten. Tijdens de eerste lockdown heeft het Sig-team
zich in het ‘webinar-gegeven’ gestort. We leerden op heel korte termijn zoomen
en hosten, eerst nog voorzichtig, maar later op ondernemende wijze. Met de
vaardigheden sloop ook een nieuwe taal het team binnen: muten, breakoutrooms, chatten, enz. Zo hielpen we ook veel deelnemers over de digitale
drempel. Onder stevige impuls van één van onze gastsprekers experimenteerden we met de eerste “dagvullende” online studiedagen. Ook dat viel in
goede aarde. Deelnemers waren enthousiast. Ondertussen vinden ze het vrij
normaal om ook interactie achter het scherm te beleven. Vormingsnoden laten
zich ook niet plat slaan door een virus. We hadden in 2020 weliswaar een kwart
minder deelnemers aan de vorming voor professionelen, maar de eindbalans
was veel beter dan verwacht. Uit een recente bevraging blijkt dat deelnemers
tevreden zijn over de online studiedagen. Ze willen het ook in de (hopelijk snel
coronavrije) toekomst blijven doen. Workshops en praktijkgerichte vormingen
blijven bij voorkeur live. Ook voor ons brede aanbod (vooral personen met een
hersenletsel en hun omgeving) maakten we de digitale overgang. Online
lotgenotencontacten, hersenletselcafés, informatiemomenten en cursussen
kwamen in de plaats van live activiteiten. Ook hier waren de reacties positief.
Is het hetzelfde? Laat duidelijk zijn dat we het live contact missen, de interactie
met de spreker, het bekijken van meegebrachte materialen, de informele
contacten en netwerkmomenten in de pauzes. Maar online vorming met
gastsprekers die er alles aan doen om het boeiend en interactief te maken, heeft
ook voordelen. Soms waren er zelfs meer deelnemers online dan live. Niet ‘de
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baan op moeten’ maakt het makkelijker om aanwezig te zijn (zelfs regio- en
grensoverschrijdend).
Wat met het Sig-team?
We zijn tot op vandaag gelukkig bespaard gebleven van besmettingen en de
soms zeer ernstige gevolgen daarvan. Er waren zeker hindernissen te nemen in
2020: een periode van halftijdse werkloosheid, de dienst openhouden (ook al
zaten we allemaal thuis te werken), ontelbare keren deelnemers moeten melden
dat de activiteit wel of niet zou plaatsvinden, enz. Normaliter werken we vrij
systematisch via de plan do check act-principes, nu was het soms meer plan do
change plan change.
Bovendien was er de onzekerheid. Gaan deelnemers blijven komen in deze
moeilijke tijden? Het was en blijft best spannend. In tegenstelling tot wat velen
denken wordt Sig enkel gesubsidieerd voor de breedmaatschappelijke werking
(via de netwerkorganisatie Vijftact). Om de personeels- en werkingskosten te
financieren voor de werking van de professionele hulpverleners heeft Sig de
inkomsten van vorming en publicaties hard nodig.
Dit alles temperde het enthousiasme van het team niet. Integendeel, er kwam
bijzonder veel ondernemingslust, creativiteit en solidariteit naar boven. Er werd
meer dan één tandje bijgestoken. Het werkte aanstekelijk, zelfs viraal!
Tegelijkertijd werd hard gewerkt aan zaken die minder direct gevolgen van
Covid ondervonden. Zo was er een zeer mooie oogst van nieuwe publicaties en
beleefde het tijdschrift Signaal de laatste papieren jaargang om digitaal verder
te gaan. Het wetenschappelijk project rond het SpraakKlankOnderzoek (SKO)
boekte concrete resultaten met de lancering van het online basisonderzoek en
de Sig-docudienst kreeg een volledige turnover.
Digitale veranderingen vallen het meest op, maar ook andere vernieuwingen
kregen de nodige aandacht: een kakelvers beleidsplan voor de breedmaatschappelijke werking, een frisse nieuwe start van de samenwerking van de
Federatie van CAR en Sig, de realisatie van een nieuwe huisstijl en optimalisatie
van www.sig-net.be
Dank x1000
Eindigen doen we uiteraard met een ferme dankjewel: de Siggers (zoals we ons
ploegje wel eens noemen) voor hun niet aflatende inzet en enthousiasme, de
bestuurders voor hun drive en tijdsinvestering om Sig door deze moeilijke
periode te gidsen, de vrijwilligers voor hun belangeloze inzet en flexibiliteit, onze
gastsprekers en begeleiders van activiteiten voor hun bereidheid met ons samen
de digitale omslag te maken en tot slot onze partners, klanten, deelnemers.
Dankzij hun deelname en betrokkenheid kon Sig ook in 2020 een kwaliteitsvolle
bijdrage leveren aan de professionalisering van hulpverleners en de inclusie en
betere kwaliteit van leven van personen met een beperking.
Viviane Vermeiren
directie
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Voorstelling Sig

1. Naam en missie
De missie van Sig luidt als volgt:
Sig bevordert de levenskwaliteit van personen met beperkingen en hun
omgeving via inclusie en integratie.
Levenskwaliteit duidt op gevoelens van voldoening en welzijn die iemand in
zijn leven ervaart en op de mate waarin hij ambities en wensen kan
waarmaken.
Beperkingen kunnen zich voordoen in de verstandelijke, zintuiglijke,
motorische, emotionele of psychosociale ontwikkeling en/of op het gebied
van communicatie, leren en gezondheid. Sig focust op de mogelijkheden,
ondanks de handicap of stoornis.
Inclusie en integratie zijn elkaar aanvullende begrippen. Inclusie duidt op de
inspanningen waarvoor de samenleving in al haar geledingen
verantwoordelijk is. Integratie duidt op de inspanningen die een persoon en
zijn directe omgeving zelf leveren.
De dagelijkse realiteit stelt echter grenzen aan de realisatie van dit ideaal. Sig
maakt zich sterk in het verleggen van deze grenzen en zet gespecialiseerde
krachten en werkvormen in om de maatschappij te sensibiliseren, om
participatie te stimuleren, om ontmoeting te creëren en om de expertise en
competentie te verhogen. Het doelpubliek bestaat uit individuele burgers,
organisaties uit het maatschappelijke middenveld en deskundigen werkzaam in
de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector.
Sig gelooft in een veranderbare samenleving en in de mogelijkheden van elke
persoon, vertrekkend vanuit wederzijds respect, betrokkenheid en
gelijkwaardigheid.
In 2021 wordt een nieuwe formulering van de missie gelanceerd.
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2. Werking
Werking voor professionele hulpverleners
Sig vindt het belangrijk de expertise en competentie te verhogen van
hulpverleners die beroepsmatig werken aan de inclusie, integratie en revalidatie
van mensen met beperkingen.
Professionele hulpverleners vormen een onmiskenbare schakel in het
bevorderen van de levenskwaliteit van personen met beperkingen. De constant
evoluerende wetenschappelijke inzichten in de diagnostiek en behandeling
zorgen ervoor dat iedereen in het werkveld - pas of lang afgestudeerd overtuigd is van de noodzaak van permanente vorming en bijscholing.
Om hieraan tegemoet te komen organiseert Sig o.a. studiedagen, workshops,
bijscholingscyclussen, intervisiewerkgroepen en symposia voor professionele
hulpverleners uit de gezondheids-, welzijns- en onderwijssector. Verder
verspreidt Sig het vaktijdschrift Signaal, geeft Sig educatief materiaal uit
(publicaties en producties) en stelt Sig gespecialiseerde informatie en
documentatie ter beschikking. Tot slot stimuleert en coördineert Sig
praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek.

Breedmaatschappelijke werking
Minstens tien procent van de westerse bevolking gaat door het leven met een
handicap of stoornis. Iedereen moet met beperkingen kunnen leven en omgaan.
Sig streeft naar een maatschappij die een correct beeld heeft over kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen die kampen met problemen in hun
functioneren. Sig wil ertoe bijdragen dat ze volwaardig aan de samenleving
kunnen deelnemen.
Een positieve houding tegenover mensen met beperkingen speelt een
belangrijke rol. Onwetendheid is echter voor velen een grote struikelblok.
Onbekend is nog altijd vaak onbemind. Sig wil de maatschappij dan ook
informeren hoe ze kan omgaan met personen met beperkingen en zo veel
mogelijk mensen sensibiliseren voor de inclusie- en integratiegedachten.
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Om dat doel te bereiken, organiseert Sig onder andere infomiddagen en avonden, cursussen, debatten en ontmoetingsmomenten. Sig ontwikkelt ook
zelf projecten, publiceert boeken, brochures en dvd’s, beheert een docudienst
en verspreidt een nieuwsbrief. Deze werking is bedoeld voor alle
geïnteresseerden en betrokkenen.
Ten slotte begeleidt en adviseert Sig allerlei organisaties (verenigingen,
openbare diensten, bibliotheken, provinciebesturen, enz.) met vragen over
inclusie en integratie.

3. Organogram
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Algemene Vergadering en Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur is samengesteld uit de volgende personen (d.d. 31.12.2020):
Leen Cautereels
Marc Claeys
Marc Colson
Ann Coppieters

Dirk florin
Jo Rigole
Jan Scheiris
Stefaan Singelée

Nick Van Hamme
Pieter Vanvolsem
Marleen Verbeke
Herman Van Hove

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van de Raad van Bestuur
en de volgende personen:
Sandra Adriaens
Chantal Betrains
André Bosman
Kristof Carpentier
Siska Cauwe
Walter D’Haenens

Maia De Wymmer
Erwin Franceus
Luc Ghyselinck
Lieve Haverbeke
Marc Lambrecht
Bart Portier

Chris Sybers
Hugo Van de Veire
Greet Van Mossevelde
Eveline Verstraete
Bart Volders
Steven Wellekens

Afgevaardigd Bestuur
Het Afgevaardigd Bestuur wordt gevormd door Marc Colson, Ann Coppieters, Jo
Rigole, Herman Van Hove, Nick Van Hamme en Pieter Vanvolsem. Het
Afgevaardigd Bestuur komt tweemaandelijks samen, in aanwezigheid van
directeur Viviane Vermeiren.

Personeel (d.d. 31/12/2020)
Directeur
Viviane Vermeiren (33/38)
- algemene coördinatie, medewerkersbeleid en kwaliteitszorg
- vorming professionele hulpverleners
Stafmedewerkers
Geert Andries (38/38)
- publicaties en tijdschrift, website en externe communicatie
- wetenschappelijke onderzoeksprojecten
- preventieadviseur en netwerkbeheerder
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Marijn Wambacq (34/38)
- vorming professionele hulpverleners
Barbara Van Cauwenberghe (21/38) tem 4/9/2020
- vorming professionele hulpverleners
Jade Van Ransbeeck (23/38) vanaf 19/10/2020
Luc Van Sant (19/38)
- documentatie en informatie
Sabine Willaert (27/38)
- breedmaatschappelijke vorming
Administratieve en logistieke medewerkers
Kim Van Daele (30,5/38)
- organisatie activiteiten, inschrijvingsadministratie en ICT-ondersteuning
- public relations en externe communicatie
Katia Casier (30,5/38)
- onthaal, bestellingen publicaties, verhuur zalen en administratie
Vanessa De Grauwe (30,5/38)
- onthaal, facturatie en administratie
Fatoumata Sow (29/38)
- onderhoud
Logistiek medewerker (38/38)
- Kafui Anani
Verder kunnen we rekenen op de vrijwillige medewerkers Paul Calmeyn,
Catherine De Maesschalk, Guy Van Achter, Paula Van den Hauwe en Bob Van
Kerrebroeck.
We verwelkomden dit jaar ook 6 maand lang Micheline Van Bocxlaer als
stagiair in het kader van heroriëntering VDAB. Zij werkte mee in het
secretariaat en de docudienst.

Vorming, training en opleiding medewerkers Sig
Extern gevolgde vorming
Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

Creatief denken
Inside the box

Kwadraet
20/02/2020
Diversiteitsacademie
Online zelfstudiepakket

Sabine Willaert

ECT
11/05/2020 - online

Sabine Willaert, Viviane
Vermeiren en Vanessa De
Grauwe

In 12 stappen naar
verbinding in diversiteit
Werking van ZOOM

Viviane Vermeiren en
Sabine Willaert
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Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

Webinar - Kennismaking
met mindfulness voor
professionals
Veilig en coronaproof
heropstarten

Sig
25/05/2020 - online

Sabine Willaert

Oost-Vlaanderen
29/06/2020 - online
Laboratoriumrol realiseren Socius
in je organisatie
22/06/2020
Netwerken van personen Sig
met NAH
09/07/2020 - online
Hoe vragen stellen als
Kwadraet
groepsleider?
08/09 en 14/01/2021
Excel Basisopleiding
Syntra
15/09 en 22/09/2020
Kick-off nieuwe
Vijftact
beleidsperiode
17/09/2020 - online
Inspiratiedag visuele
Socius
werkvormen
24/09/2020
Wat is mantelzorg?
Similis
29/09/2020 - online
EHBO-opfrissingscursus
Sig
20/10/2020
Sterke online
Socius
leerprocessen
20/10/2020 - online
Hoe presenteer je online? Lannoo
22/10/2020 - online
Islamvisie op
Sig
ontwikkelingsstoornissen 5/11/2020 - online
Autisme in het gezin
Sig
5/11/2020 - online
Mantelzorg in tijden van
Steunpunt Mantelzorg
Covid-19
27/11/2020 - online
Werken met
Trefpunt Zelfhulpgroep
ervaringsdeskundigen
17/11/2020 - online
Diversiteitsmanagement: Integratie en
superdiverse samenleving Inburgering 24/11/2020
Voorstelling SKO
Sig
14/12/2020 - online

Geert Andries
Geert Andries
Marijn Wambacq
Sabine Willaert
Katia Casier
Voltallige Sig-ploeg
Geert Andries
Sabine Willaert
Katia Casier en Geert Andries
Sabine Willaert
Sabine Willaert
Marijn Wambacq
Jade Van Ransbeeck
Sabine Willaert
Sabine Willaert
Sabine Willaert
Marijn Wambacq

Prospectie
Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

VCKJPP Congres

UZ Leuven
16/09 en 17/09/2020

Barbara Van Cauwenberghe
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Adviesraden en redactie
Adviesraad Vorming en opleiding
Voorzitter
Jo Rigole

Leden
Ann Coppieters, Sophie Tessier, Lucia Vaes, Herman Van Hove, Nick Van Hamme, Pieter
Vanvolsem, Petra Warreyn, Steven Wellekens, Charlotte Joossens en medewerkers Sig

De Adviesraad Vorming en opleiding geeft advies en sturing op het vlak van
vorming en opleiding voor professionele hulpverleners werkzaam in de
ambulante revalidatie en aanverwante sectoren. De adviesraad vergadert
tweemaandelijks. Op de agenda staan o.m. behoeftedetectie, prospectie en
programmering, en evaluatie van de activiteiten. De adviesraad focust op de
sector ‘ambulante revalidatie’. Van daaruit worden ook de meeste activiteiten
geprogrammeerd, al staan de meeste initiatieven ook open voor andere
geïnteresseerden. Voor de organisatie van specifieke activiteiten voor andere
sectoren werken we samen met een netwerk van belangrijke contactpersonen
uit die sectoren. Zij kunnen feedback geven over opleidingsnoden en -vragen.

Redactie Signaal
Hoofdredacteur
Herman Van Hove

Kernredactie
Geert Andries, Dieter Baeyens, Annemie Desoete, Jo Rigole, Hilde Roeyers, Sven Van
Geel, Marc Van Ussel, Hilde Van Waelvelde, Petra Warreyn en Inge Zink

SIGnaal is in de loop der jaren uitgegroeid tot een kwartaaltijdschrift met een
ruim aanbod, relevant voor de praktijk van de revalidatie en het netwerk waarin
die zich afspeelt. Dit omvat de diagnose en behandeling van personen met
ontwikkelingsstoornissen, neuropsychologische en neurologische stoornissen
vanuit een biopsychosociale benadering en de daarmee samenhangende
belevingsaspecten. Inclusie en integratie staan centraal. Eind 2004 sloegen de
redacties van SIGnaal en Significant, het elektronisch wetenschappelijk
tijdschrift van Sig, de handen in elkaar. SIGnaal werd Signaal: Significant voor
de professionele hulpverlener. Elk nummer zit boordevol informatie: artikels
klinische praktijk, onderzoeksartikels, verslagen van congressen, een
forumrubriek, recensies, een vormingsagenda, enz. Eind 2020 kwam het laatste
papieren nummer van Signaal uit. Vanaf 2021 gaan we verder met Signaal
Digitaal, een online elan voor het tijdschrift.
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Wetenschappelijk Platform en Netwerk
Voorzitter
Nick Van Hamme* (CAR Gent Impuls)

Leden
Caroline Andries (VUB) - Inge Antrop (UGent) - Dieter Baeyens* (KU Leuven) - Ivo
Bernaerts* (Thomas More Antwerpen) - Caroline Braet (UGent) - Paul Corthals*
(UGent & HoGent) - Marieke Coussens (Arteveldehogeschool) - Marina Danckaerts
(KU Leuven) - Peter Paul De Deyn (UAntwerpen) - Miet De Letter (UGent) - Leo De
Raeve (Onici) - Greetje Desnerck* (Howest) - Annemie Desoete* (UGent &
Arteveldehogeschool) - Pol Ghesquière (KU Leuven) - Hans Hellemans (UAntwerpen)
- Christophe Lafosse (KU Leuven) - Wouter Lambrecht (PC Caritas) - Bea Maes (KU
Leuven) - Jarymke Maljaars (KU Leuven) - Mieke Meirsschaut (Artevelde-hogeschool)
- Emmanuël Nelis (KAS/AZ Sint-Lucas Brugge) - Herbert Roeyers (UGent) - Hilde
Roeyers* (Vives) - Mark Schittekatte (UGent) - Stefaan Singelée (Federatie CAR) Evert Thiery (UGent) - Wim Tops (UHasselt) - John Van Borsel (UGent) - Gunther
Van Bost (UGent) - Saskia van der Oord (KU Leuven) - Herman Van Hove* (Sig) Karla Van Leeuwen (KU Leuven) - Hilde Van Waelvelde* (UGent) - Dirk Van West
(UAntwerpen & VUB) - Martine Vanryckeghem (UC Florida) - Viviane Vermeiren*
(Sig) - Guy Vingerhoets (UGent) - Bart Volders* (CAR Wetteren) - Petra Warreyn*
(UGent), Steven Wellekens (CAR Aalst) en Inge Zink (KU Leuven)

Eén van de doelstellingen van Sig bestaat erin het professionele
(revalidatie)werk wetenschappelijk te onderbouwen. Sig wil de samenwerking
tussen onderzoekers en veldwerkers stimuleren. In de praktijk is er namelijk wel
nood aan, maar geen tijd voor dergelijk onderzoek en in researchprogramma's
is de praktijkbetrokkenheid soms onderbelicht. Sig vervult deze rol mede met
de steun van de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie.
In de loop van 2015 voltrok zich de vernieuwing van de werking, via twee
nieuwe organen: het Wetenschappelijk Platform en het Wetenschappelijk
Netwerk. We vonden heel wat onderzoekers bereid om (blijvend) bij te dragen
tot de wetenschappelijke werking van Sig. Het Wetenschappelijk Netwerk is een
breed netwerk van wetenschappers dat Sig kan aanspreken om mee te werken.
Het Wetenschappelijk Platform (leden hiervan zijn hierboven aangeduid met *)
werkt intenser rond specifieke onderzoeksprojecten. Het biedt hen ook de
mogelijkheid om onderzoekers/wetenschappers van andere instituten te
ontmoeten en in Sig een kanaal te vinden voor de realisatie van de
maatschappelijke meerwaarde van het onderzoek. In 2021 worden de werking
van dit platform en de werkzaamheden van de redactie van Signaal Digitaal
onder één nieuw overleg voorzien, met als doel wetenschap en praktijk nog
meer op elkaar af te stemmen.
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4. Participanten
Alle vzw’s uit de ruime welzijns- en gehandicaptensector kunnen jaarlijks Sigparticipant worden. In ruil voor een vast bedrag krijgen ze een aantal voordelen:
reductie op de deelnemersprijs voor tal van workshops en studiedagen, deelname
aan intervisiewerkgroepen (CAR) aan gereduceerde prijs, reductie bij ‘Gebruik
infrastructuur Sig’ en een gratis abonnement op het tijdschrift Signaal. De bijdrage
en voordelen van het participantschap gelden per kalenderjaar.
De volgende vzw’s tekenden in januari 2020 in als participant: 36 Centra voor
Ambulante Revalidatie (CAR) en 3 andere vzw’s.
CAR Aalst Romain De Hert
CAR Aartrijke-Zedelgem ’t Veld
CAR Antwerpen
CAR Beveren ’t Vlot
CAR Brugge Spermalie – De Kade
CAR Brussel De Poolster
CAR Brussel
CAR Buggenhout
CAR Deinze Ter Kouter
CAR De Steijger Destelbergen
CAR Drongen Bolt
CAR Eeklo Klimop
CAR Lede De Springplank
CAR Lovenjoel Zeplin
CAR Ninove De Locomotief
CAR Gent Sint-Lievenspoort
CAR Gent Impuls
CAR Geraardsbergen Horizon
CAR Halle Land van Halle, Pajottenland
CAR Ieper De Klinker
CAR Knokke-Heist De Klinker
CAR Kortrijk Overleie
CAR Kortrijk Heule Accent
CAR Oostakker
CAR Oostende Stappie
CAR Oudenaarde Ter Eecken
CAR Roeselare
CAR Kortrijk Rollegem De Kindervriend
CAR Ronse Werken Glorieux
CAR Sint-Niklaas Het Veer
CAR Tienen DAT
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CAR Torhout Noordhoek
CAR Wetteren De Schakel
CAR Wuustwezel Noorderkempen
CAR Zele Kapelhof
CAR Zottegem Wegwijs
Arteveldehogeschool, Gent
Centrum voor Ontwikkelingstherapie, Roeselare
Ziekenhuis Inkendaal, Vlezenbeek
Overzicht van het aantal participanten 2012-2020

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Centra Ambulante Revalidatie

Andere vzw’s (non-profitsector)

37
37
35
35
35
35
34
36
36

4
6
4
4
3
3
3
3
3

5. Erkenning en subsidiëring
Ministerie van Cultuur
Sig vzw werd in 1993 door het Vlaams Ministerie van Cultuur erkend als
‘organisatie voor vormings- en ontwikkelingswerk voor bijzondere doelgroepen’.
Vanaf 1 januari 1997 werd Sig vzw erkend als ‘dienst voor sociaal-cultureel werk’
bij hetzelfde ministerie. De erkenning en subsidiëring gebeurde op basis van de
jaarlijkse realisatie van een aantal activiteitenpakketten. In 2003 werd het decreet
sociaal-cultureel volwassenenwerk opnieuw gewijzigd. Twee jaar bleef Sig
functioneren als dienst voor sociaal-cultureel werk. Vanaf 1 januari 2005 wordt
Sig erkend als lid van de federatie Vijftact, een federatie van vormingsdiensten
voor personen met een handicap en hun omgeving. Vijftact werd officieel
opgericht op 21 april 2004. De federatie groepeert vijf voormalige diensten voor
sociaal-cultureel werk: Sig, Centrum Zit Stil, Gezin en handicap, Vlaamse Dienst
Autisme en Doof Vlaanderen (vroeger Fevlado Diversus). De opdracht van Vijftact
is het ontwikkelen van educatieve programma's en het aanbieden van
aanvullende activiteiten op het vlak van sensibilisatie, begeleiding en
maatschappelijke activering. Dit alles moet gericht zijn naar het brede
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(hoofdzakelijk niet-professionele) publiek. Onder impuls van dit decreet richt de
Sig-werking zich expliciet tot twee doelgroepen: (1) professionele hulpverleners
en (2) alle geïnteresseerden. Het nieuwe decreet houdt ook een ommekeer in van
een kwantitatieve naar kwalitatieve regelgeving. Er wordt gewerkt met
beleidsplannen en jaarprogramma's. Kwaliteitszorg wint aan belang.
Vanaf januari 2018 ging het nieuwe decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk in
voege. Het omvat een overgangsperiode naar de nieuwe beleidsperiode 20212025. In 2019 werkten we aan het beleidsplan van Vijftact voor 2021-2025, dat
op 31 december 2019 werd ingediend. In 2020 kregen we het goede nieuws dat
het beleidsplan goedgekeurd werd, weliswaar met een aantal stevige werkpunten
en zonder verhoging van het budget zoals gevraagd.

Provincie Oost-Vlaanderen
In 2014 werd de nominatum subsidie die Sig in het verleden kreeg via de
Provincie Oost-Vlaanderen overgeheveld naar het ministerie van Cultuur. Sig
krijgt deze subsidie verder via de federatie Vijftact.

6. Samenwerkingsverbanden
Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie - Sig
doelstelling: het opzetten van projectmatig wetenschappelijk onderzoek in
samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen
Arteveldehogeschool - Sig
doelstelling: samenwerken aan projectmatig wetenschappelijk onderzoek,
maatschappelijke dienstverlening, permanente vorming en publicaties
Verder werkt Sig intensief mee in het Netwerk Leerproblemen Vlaanderen, het
Vlaams Forum voor Diagnostiek (lid van het Kwaliteitscentrum voor Diagnostiek),
het ICF-platform en de Hersenletsel Liga (als bevoorrechte partner ‘vorming’).

7. Lidmaatschappen
Sig is lid van:
- Vijftact, Federatie van vormingsdiensten voor personen met een handicap
- Sociare, Federatie Werkgevers Sociaal-culturele sector (via Vijftact)
- De Federatie Socio-cultureel werk (via Vijftact)
- Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC)
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Werking 2020

1. Vorming professionele hulpverleners
Voor wie?
Sig is ontstaan als vormingsdienst voor de Centra voor Ambulante Revalidatie
(CAR). In de loop der jaren is het doelpubliek uitgebreid naar alle professionele
hulpverleners die werken met kinderen en volwassenen met een beperking. Er
komen ook deelnemers uit onderwijs, gezondheidszorg en heel wat zelfstandige
therapeuten, vnl. logopedisten, naar de activiteiten. Bij alle Sig-activiteiten staat
de doelgroep vermeld. Voor sommige doelgroepen zijn er specifieke activiteiten
zoals voor leidinggevenden en voor onderwijs.

Hoe krijgt het aanbod vorm?
Sig vindt het belangrijk de expertise en competentie van hulpverleners te
verhogen die beroepsmatig werken aan de inclusie, integratie en revalidatie van
mensen met een beperking. Professionele hulpverleners vormen een
onmiskenbare schakel in het bevorderen van de levenskwaliteit van personen
met een beperking. De constant evoluerende wetenschappelijke inzichten in de
diagnostiek en behandeling zorgen ervoor dat iedereen in het werkveld - nog
maar net of lang afgestudeerd - overtuigd is van de noodzaak van permanente
vorming en bijscholing. Om hieraan tegemoet te komen organiseert Sig studiedagen, workshops, webinars, praktijkdagen, intervisiewerkgroepen, supervisie,
symposia, themadagen en andere events. We proberen altijd zo nauw mogelijk
aan te sluiten bij de vormingsnoden van het werkveld. Bij het opzetten van de
vormingsactiviteiten hanteren we de principes van verantwoord handelen
(evidence based practice). Drie factoren zijn hierbij belangrijk:
• de mate waarin een onderzoek, een therapeutische methode, een test,
… wetenschappelijk ondersteund is
• of en hoe deze in de klinische praktijk kan worden gebruikt door
hulpverleners, rekening houdend met de specifieke kenmerken en
vaardigheden van deze therapeuten, en
• afgestemd op de kenmerken en context van de specifieke cliënt
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De vormingsbehoeften worden via diverse kanalen geïnventariseerd. We krijgen
suggesties van deelnemers aan de activiteiten, van mensen uit het werkveld,
van adviesraadleden en van leden van het Wetenschappelijk Netwerk. Soms
zetten we specifieke bevragingen op. Al deze suggesties komen aan bod op de
Adviesraad Vorming en Opleiding.
Alle activiteiten kunnen live of online plaatsvinden. Uiteraard vonden in 2020
heel wat activiteiten online plaats.

Welke soort activiteiten?
We maken een onderscheid tussen studiedagen, workshops, webinars,
intervisiewerkgroepen, supervisie, praktijkdagen, symposia, themadagen,
events en ijscrèmesessies.
Een studiedag duurt een volledige dag (een halve dag is eerder uitzonderlijk,
maar kan wel als het gaat om een zeer specifieke inhoud, bv. een test). De
nadruk ligt op het doorgeven van kennis en nieuwe inzichten, het illustreren van
handelingswijzen. De grootte van de deelnemersgroep varieert. De meeste
studiedagen worden in vakantieperiodes georganiseerd (Krokus, Pasen en
Herfst). Er lopen per dag meerdere parallelsessies. Inhoudelijk is er geen
verband tussen de sessies. Ze vormen alleen organisatorisch een geheel. Sinds
enkele jaren organiseren we ook meer en meer studiedagen buiten de
vakantieperiodes. Deze worden dan niet als één geheel georganiseerd, maar
per activiteit.
Een workshop duurt één of meerdere dagen. De nadruk ligt op het inoefenen
van bepaalde vaardigheden, attitudes, behandelingsconcepten, … Omdat dit
een meer praktische en interactieve werkvorm is, heeft een workshop een
beperkter aantal deelnemers.
Een webinar is een korte voorstelling (1,5-2u) van een bepaalde inhoud, dit
kan gaan van eerder theoretisch naar zeer praktisch. Maar altijd online!
De organisatie van de intervisiewerkgroepen verloopt per werkjaar. De
intervisiewerkgroepen zijn voornamelijk samengesteld uit medewerkers van de
CAR. De algemene coördinatie van de werkgroepen is in handen van Viviane
Vermeiren. Per werkgroep is er een inhoudelijke coördinator. De werkgroepen
komen maandelijks of om de zes weken bijeen. Per werkjaar is er een
programma opgesteld. Naast de vooropgestelde thema’s wordt er telkens tijd
uitgetrokken voor het uitwisselen van informatie over recente studiedagen,
publicaties, nieuwe tests of behandelingsmethodieken en gevalsbesprekingen.
Op het einde van het werkjaar verschijnt er een synthese van de
werkzaamheden in het tijdschrift Signaal en op de website. Er wordt ook
bekeken of de werkgroep het volgende werkjaar verder zal bijeenkomen.
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Bij supervisie is er een deskundige die de input van de sessies verzorgt en
feedback geeft op wat de leden aangeven.
Een themadag is een iets groter opgezette studiedag, waar één spreker of één
team aan het woord is.
Praktijkdagen zijn een relatief nieuw concept waarbij na een inhoudelijke
inleiding, de groep zich verdeeld in subgroepen waar praktijkdeskundigen een
casus voorleggen en de groep gezamenlijk zoekt naar de beste aanpak van deze
casus.
Een symposium brengt deskundigen samen rond een bepaald thema. Ze
belichten de problematiek vanuit verschillende invalshoeken. Er wordt meestal
vertrokken van de huidige stand van zaken van wetenschappelijk onderzoek.
Van daaruit wordt er verder gewerkt met concrete voorbeelden en illustraties.
Onder de naam IJscrèmesessies verstaan we alle initiatieven die in de
maanden juli en augustus plaatsvinden. Het kan zowel om hernemingen van
populaire onderwerpen gaan als om nieuwe studiedagen en/of workshops.
Deelnemers krijgen tijdens de pauze van deze zomerse vorming een ijsje.

Hoe wordt het aanbod bekendgemaakt?
Grosso modo wordt het aanbod op twee momenten gebundeld aangekondigd
(november en juni), maar tussendoor worden extra initiatieven bekendgemaakt.
Alle informatie staat op de website. De bekendmakingskanalen die we gebruiken
zijn voornamelijk de elektronische nieuwsbrief (zie elders in dit activiteitenverslag), nieuwsflashes naar bepaalde doelgroepen, aankondigingen in
tijdschriften en op websites. Op papier verschijnt nog een flyer met het volledige
overzicht. Van elke vorming kan een fiche gedownload en afgedrukt worden.
Inschrijven gebeurt uitsluitend online via de website. In uitzonderlijke gevallen
wordt een aparte promotiefolder gemaakt, bijvoorbeeld voor een symposium.
Op de volgende bladzijden volgt een overzicht van de georganiseerde
activiteiten en het aantal deelnemers in 2020. Verder in het verslag vindt u
cijfergegevens en een globale overzichtstabel van de deelnemersaantallen over
de laatste jaren.
Het is uiteraard geen overzicht zoals andere jaren. Door de eerste lockdown in
het voorjaar van 2020 vielen de studiedagen tijdens de paasvakantie volledig in
het water. Er ontstonden dan webinars. Het hele jaar door was het constant
aanpassen aan de nieuwe regels, verplaatsen, annuleren, herplannen, enz.
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Overzicht vorming professionele hulpverleners
Studiedagen (live of online)
(live in Gijzegem, tenzij anders vermeld)

Titel van de studiedag (begeleider)
Rekenwereld tot 20 (Hilde Heuninck)
Dompel je onder in de leefwereld van een persoon
met autisme (Lea Witvrouwen)
Evaluatie van evenwicht en balanscontrole bij
kleuters (Evi Verbecque)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend
rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck)
Veranderd leven, veranderde krachten (Greet
Demesmaeker)
Begrijpend lezen beter begrijpen: van theorie naar
diagnostiek en therapie (Christel Van Vreckem)
Toolkit gedragsproblemen (Klaar Hammenecker)
Rouwen na zelfdoding: hulpverlener als
nabestaande (Lore Vonck)
Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD (Ilse
Dewitte)
Intelligentie in nieuwe banen: CoVaT, WISC-V e.a.
(Annemie Bos, Katrijn Van Parijs, Veerle Briers)
KOPP, niet ver van uw bed maar meer dan u denkt
in uw eigen caseload (Nathalie Devroe)
Diagnose en behandeling van spraakapraxie
(Judith Feiken)
Rekenen met RekentrapperS in 4, 5 en 6
(Lucas Hermans)
Over- en onderprikkeling voorkomen in een
klascontext (Karen Van Dyck)
Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot
schrijven? (Isabelle Vandevyvere)
Rekenen met RekenTrapperS / Hoofdrekenen met
en zonder brug (Sabine Hechtermans)
Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het
(buiten)gewoon lager onderwijs (Karen Van Dyck)
Morfosyntaxis
(Begga Van De Walle)
Emoties bij mensen met een NAH
(Dirk Liessens)
Ook rekenzwakke kinderen komen in het
middelbaar onderwijs terecht (Hilde Heuninck)
Taalmaatjes
(Wanda Heylen, Ingrid Herreman)

Datum (plaats)

Deelnemers

14 februari

9

24 februari

11

24 februari

41

24 februari

13

25 februari

18

25 februari

23

25 februari

15

25 februari

6

26 februari

14

26 februari

19

27 februari

11

27 februari

25

2 maart
(Brugge)
2 maart
(Brugge)

28
15

9 juli

29

25 september

28

12 oktober

35

12 oktober
(Brugge)
2 november
(online)
3 november
(online)
3 november
(online)

36
56
50
35
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Titel van de studiedag (begeleider)
"Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij
kinderen op basis van Kids' Skills (Nathalie
Vanassche, Selket Willems)
Beroepsgeheim, familierecht en GDPR
(Jan Vande Moortel)
Hoor- spraak- en taalstimulatie volgens de
principes van Auditory Verbal Therapy
(Leo De Raeve)
Autisme in het gezin
(Wilfried Peeters)
Eet- en drinkproblemen in de logopedische praktijk
(Ida Walgraef)
Islamvisie op ontwikkelingsstoornissen
(Jamal El Boujddaini, Naziha Maher)

Datum (plaats)

Deelnemers

3 november
(online)

30

4 november
(online)

16

4 november
(online)

65

5 november
(online)
5 november
(online)
5 november
(online)

62
40
24

Webinars (online)
Titel van de webinar (begeleiding)
Rekenen op afstand
(Hilde Heuninck)
Rekenen op afstand
(Hilde Heuninck)
Wat zijn de mogelijke cognitieve gevolgen na
NAH? (Wouter Lambrecht)
Rekenen op afstand
(Hilde Heuninck)
Psychomotorisch begeleiden: van ‘Lock Down’ naar
‘Grow Up’ (Els De Schrijver)
Kennismaking met mindfulness
(Bart Van Den Berghe)
Therapie in corona-tijden: ondersteunen van
cliënten en ouders tijdens online sessies
(Klaar Hammenecker)
Executieve functies in cognitie gedrag en emotie
(Wouter Lambrecht)
Grafomotorische vaardigheden: teken je mee?
(Nathalie Vanassche)
Telelogopedie: hoe bouw je een kwalitatieve sessie
op? (Sarah Gregoor)
Taalproblemen bij meertalige kinderen? Screen de
moedertaal met de ALDeQ-NL (Heleen Leysen)
Grafomotorische vaardigheden: teken je mee?
(Nathalie Vanassche)
Zoom voor beginners (Kim Van Daele)
Heb ik een probleem dan? Over ziekte-inzicht bij
hersenletsel (Arno Prinsen)

20

Datum

Deelnemers

9 april

97

10 april

97

21 april

72

23 april

193

7 mei

346

25 mei

15

28 mei

25

4 juni

84

9 juni

203

11 juni

51

5 oktober

170

4 november

34

7 december

14

10 december

20
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Titel van de webinar (begeleiding)
Voorstelling SpraakKlankOnderzoek (SKO)
voormiddag (Ingrid Herreman en Joris Vanopstal)
Voorstelling SpraakKlankOnderzoek (SKO) avondsessie (Ingrid Herreman en Joris Vanopstal)
Autisme en de hersenen
(Annabel Nijhof)

Datum

Deelnemers

14 december

23

14 december

20

16 december

88

Data (plaats)

Deelnemers

Workshops 2020 (live of online)
(live in Gijzegem, tenzij anders vermeld)

Titel van de workshop (begeleiding)

Logopedie voor kinderen met een normale
6 februari
begaafdheid en autisme (Veerle Vantorre)
7 februari
Het SMART formuleren van doelen in het ICF7 februari
model (Nadja Brocatus)
Taalpragmatiek bij kinderen
10 februari
(Begga Van De Walle)
Hodson en Paden (Imma Van De Wijer-Muris en
13 februari,
Yvonne Draaisma)
20/21 augustus
Training Foto-interview
14 februari
(Annelies De Hoop)
Praktische aanpak van faalangst bij autisme
17 februari
(Kobe Vanroy)
OMFT-1 Basiscursus
20 en 21 februari
(Liset Maas-Houtekamer en Berry Verlinden)
Veronica Sherborne
25, 26 februari
(Veronique Goethals)
en 2 november
Hoe reageer ik op agressie van verstandelijk
25 februari
beperkte mensen met autisme (Wilfried Peeters)
Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je
26 februari
dat? (Els De Schrijver)
Kort en bondig schrijven in de hulpverlening
27 februari
(Kris Neckebroeck)
TGMD 3 (Tine Van Damme)
27 februari
ADHD-Experience (Marjo Helsen)
6 maart
OMFT-1 Basiscursus (Liset Maas-Houtekamer,
9 en 10 maart
Berry Verlinden)
Vergaderhygiëne - Zo efficiënt mogelijk vergaderen
12 maart
(Michel Rosius)
Training DCDDaily (vm) (Berdien Moraal-van Der
1 juli
Linde, Ingrid Van Bommel)
(online)
Trainen van coördinatievaardigheden, hoe doe je
7 juli
dat? (Els De Schrijver)
U zegt….? Broddelen!
9, 10 juli en
(Veerle Waelkens)
23 oktober

19
14
12
21
6
24
16
17
29
30
11
10
8
20
8
21
29
7
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Titel van de workshop (begeleiding)

Data (plaats)

Het SMART formuleren van doelen in het ICF10 juli
model (Nadja Brocatus)
(online)
Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met
20 augustus
ADHD (Marjo Helsen)
Terugkomdag Zintuiglijke prikkelverwerking
24 augustus
(Karen Van Dyck)
Basiscursus PROMPT
6, 7 en 8 oktober
(Petra Van Es)
(online)
Emotieregulatietraining bij adolescenten
16 oktober
(Marie-Lotte Van Beveren)
Als hulpverlener communiceren met lager
19 oktober
geschoolde ouders (Klaar Hammenecker)
23 oktober
Conflictcoaching
19 oktober
(Michel Rosius)
De vernieuwde vzw-wetgeving
20 oktober
(Luk Tas)
(online)
EHBO Opfrissingscursus
20 oktober
(Liantis)
De toepassing van ACT en mindfulness bij NAH22 en 23 oktober
patiënten (Francis Pascal-Claes)
DCD, alleen problemen met motoriek?
23 oktober
voormiddagsessie (Annelies De Hoop)
(online)
DCD, alleen problemen met motoriek?
23 oktober
namiddagsessie(Annelies De Hoop)
(online)
Hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst
3 nov + 3 dec
naar meer zelfvertrouwen? (Heleen Gadeyne)
(online)
Zindelijkheids- en slaapproblemen bij kinderen met
3 november
autisme (Annemiek Van Maanen-Weber)
(online)
PROMPT 2: van techniek naar interventie
3, 4 en 5 nov
(Karin Brinkmann)
(online)
Aanpak van gamen en telefoongebruik bij kinderen
5 november
en jongeren (Herm Kisjes)
(online)
Vervolmaking Excel
12/20 november
(Tom Van Der Wel)
(online)
Vroegtijdige interventies: begeleiding van peuters
13 november
met autisme (Veerle Vantorre)
(online)
Project ImPACT
23/24 november
(Sara Van Der Paelt)
(online)
Een andere kijk op gedrag bij ASS in de klas
30 november
(Karen Van Dyck)
(online)
Verdiepingsdag Excel
11 december
(Tom Van Der Wel)
(online)
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Symposium
ICF als tool voor het biopsychosociaal handelen in Vlaanderen
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal sprekers

11 februari 2020
Herman Teirlinckgebouw Brussel
202
21

Dit symposium werd samen met het ICF-platform
georganiseerd. Een werkgroep van leden van de algemene
vergadering van het ICF-platform stelde het programma
samen (o.l.v. Viviane Vermeiren). Sig werkte de praktische
organisatie van het symposium uit.
Het ICF-platform wil de biopsychosociale visie op het functioneren van mensen
promoten. Het platform stimuleert hiertoe het gebruik van de ICF als middel
voor het omzetten van deze visie in het handelen op een toegankelijke manier.
Het ICF-platform verenigt mensen van verschillende sectoren en disciplines en
is gericht op het uitwisselen van kennis en expertise. De studiedag richtte zich
tot al wie in Vlaanderen met de ICF bezig is, zowel in de sectoren welzijn,
gezondheid, werk, onderwijs en beleid. We stonden stil bij de nieuwste
ontwikkelingen en toonden een groot aantal good practices op diverse vlakken.

Programma
Na een plenair gedeelte in de voormiddag waren er twee blokken voorzien met
verschillende sessies. De deelnemers kozen per blok telkens één sessie.

Plenair
•
•
•
•

Persoonlijke bedenkingen van een ICF-pionier (Wilfried Brusselmans)
Recente internationale ontwikkelingen vanuit de WHO. (Coen Van Gool
en Huib ten Napel)
Welke sectoren maken gebruik van de ICF in Vlaanderen, welke noden
ervaren ze en hoe inspelen op deze noden? (Jolien Veys)
Korte pitches over de inhoud van de posters

Blok 1
•
•
•

Sessie 1: Bio-psychosociaal denken en werken: implementatie in de
klinische praktijk: Hoe begin je eraan? (Dirk florin)
Sessie 3: Bepalen van behandeldoelen vanuit een biopsychosociale
visie met ICF als tool: een meerwaarde? (Nadja Brocatus)
Sessie 4: De ICF in de revalidatie, werken naar participatie.
(Dominique Van de Velde)
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•

•

Sessie 5: H-OPP: een ICF gebaseerd instrument om het functioneren
van de cliënt in kaart te brengen. (Rudi Ghysels, Iris Vanheel en
Annemie Spooren)
Sessie 6:
o Arbeidsgericht revalideren in het Revalidatiecentrum UZ Gent:
ICF-gebaseerde werking. (Katrien Vermeulen)
o Integratie van ICF in het elektronisch patiëntendossier van UZ
Leuven. (Leen Vervaet)
o Integratie van ICF in het leerlingendossier (LARS) van de CLB.
(Hilde Denys en Tine Gheysen)

Blok 2
•
•
•
•
•

Sessie 7: ICF-CY, een meerwaarde binnen handelingsgerichte
diagnostiek. (Lies Verlinde)
Sessie 8: Wat kan de ICF betekenen voor assessment? (Patricia De
Vriendt)
Sessie 9: Evaluatie arbeidsongeschiktheid en re-integratie: welke
plaats voor de ICF? (Saskia Decuman)
Sessie 10: Indiceringsinstrument VDAB - gegevensset op basis van
ICF. (Lies Bleyaert)
Sessie 11: Het gebruik van ICF als een essentieel kader bij het
opleiden van studenten in ‘Interprofessionele samenwerking’ en bij het
structureren van een interprofessioneel overleg. (Nadja Brocatus en
Giannoula Tsaktizidis)

Het door meer dan 200 deelnemers gevolgde symposium werd afgesloten met
een receptie in de stemmige zalen van het Herman Teirlinckgebouw.
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Themadag
Dyscalculie, een problematiek die blijft tellen (Annemie Desoete)
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal sprekers

1 december 2020
Online
154
1

Programma
De bestaande kennis over dyscalculie is versnipperd en beperkt tot bepaalde
fases van de levensloop. Volwassenen met dyscalculie zouden daarom nog al te
vaak minder geselecteerd worden voor jobs waar ze eigenlijk voor in
aanmerking zouden moeten voor komen, met ‘gemist potentieel’ als resultaat.
Via deze themadag werd de bestaande kennis (over multifactoriële oorsprong,
vroege predictoren, signalen bij kinderen, zelfbeeld/welbevinden en motivatie,
drempels in de levensloop, determinanten en opportuniteiten, context en
oplossingen) over dyscalculie gebundeld binnen het Opportunity-Propensity (OP) Model, dat op een integratieve manier de variantie in rekenvaardigheden
probeert te verklaren. We stonden ook stil bij de comorbiditeit met dyslexie,
taalstoornissen, DCD, ADHD en ASS en bij de implicaties voor de praktijk.
Verder belichtten we de bevindingen van een aantal doctoraatstudies en de
onderzoeksresultaten over de transitie van volwassenen met dyscalculie op de
arbeidsmarkt. We hadden het ook over enkele bevindingen over ‘disclosure’.
Vervolgens gaven we een overzicht van de instrumenten/tests die er zijn om
dyscalculie vast te stellen. We stonden stil bij de implicaties van het nieuwe
leerplan en de keuze voor het ijsberg-rekenen in het GO, op de bestaande tests
en onderzoeken en bij de vraag of men dezelfde instrumenten gebruikt bij de
logopedist in een privépraktijk als in een CAR of CLB. We illustreerden dat dit
niet het geval is en pleiten voor een goede intake (familiale antecedenten, welke
interventies werden uitgevoerd, enz.) en een brede (i.f.v. comorbiditeit) maar
taakgerichte diagnostiek met onderbouwde en voor Vlaanderen gevalideerde
instrumenten.
Ten slotte kregen de deelnemers een overzicht van onderzoeksgerelateerde
bevindingen over de rol van leerkrachtcompetenties, het inzetten op autonome
motivatie, het effect van al dan niet overzitten en van redelijke aanpassingen
(zoals inzetten op directe instructie, geheugensteuntjes, werken met schema’s,
meer tijd geven, gebruik van technologie) op het leren en het welbevinden en
de implicaties voor het evidence based werken in de praktijk.
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Symposium Insigt
Diagnostisch proces onder de loep
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal sprekers

3 december 2020
Online
102
4

Multidisciplinaire teams werkzaam in een CAR, CLB, COS, CGG, K-dienst, OOOC,
OBC of Referentiecentrum, zijn verantwoordelijk voor de diagnostiek van
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen en jongeren. Medewerkers van deze
teams staan voor heel wat uitdagingen: enerzijds worden ze geadviseerd, o.a.
door de Hoge Gezondheidsraad, om voorzichtig om te gaan met diagnostische
etiketten. Anderzijds is een diagnose ook een toegangspoort voor kinderen en
hun ouders om een beroep te kunnen doen op zorg en behandeling. Bovendien
wedden ouders op verschillende paarden en gaan ze soms ‘shoppen’ bij andere
(private) voorzieningen.
Dit symposium had tot doel om teams te helpen bij deze uitdagingen. We
hielden het diagnostisch proces onder een vergrootglas: kloppen ouders elders
aan vanwege de wachtlijsten? Hoe wordt het diagnostisch proces ervaren door
de cliënt? Waar het proces eindigt, begint voor het kind, de jongere, zijn ouders
en familie een proces van rouw en verlies. Hoe gaan we daar het beste mee
om? Ten slotte zoomden we in op de ethische dilemma’s waarmee we
geconfronteerd worden in het licht van recente wetenschappelijke,
technologische en maatschappelijke veranderingen.
Het symposium Insigt, ingeleid door Steven Wellekens van CAR Aalst, bood een
uniek perspectief op het diagnostisch proces: de toegankelijkheid, de beleving
en de ethische dilemma’s werden onder de loep genomen, zowel vanuit het
perspectief van de hulpverlener als vanuit de beleefde ervaringen van de cliënt
en zijn context.
Programma
• De toegankelijkheid van multidisciplinaire diagnostiek van
ontwikkelingsstoornissen bij kinderen in Vlaanderen (Eva Cloet)
• De beleving van de cliënt voor, tijdens en na een diagnostisch proces
(Julie De Ganck)
• Er is een diagnose, en wat nu?! Rouw bij levend verlies en technieken
die hierin helpend kunnen zijn (Luc Claes)
• Ethische dilemma’s t.g.v. recente wetenschappelijke, technologische
en maatschappelijke veranderingen (Dan Bernard)
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Uitgesteld naar 2021
Hieronder een overzicht van activiteiten die in de loop van 2020 uitgesteld werden
naar 2021. Sommige daarvan hebben al een nieuwe datum gekregen, andere
kunnen pas plaatsvinden als we opnieuw live activiteiten kunnen organiseren.
Studiedagen
Diagnostiek bij kinderen met ontwikkelingsstoornissen uit gezinnen met een
migratie-achtergrond (Geertrui Serneels)
Luisterhulpmiddelen: indicatie, evaluatie en terugbetaling (Kristin Kerkhofs, Johan
Rijckaert, Lenne Kerremans en Jan de Sutter)
Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in communicatief gerichte taaltherapie bij
kinderen (taalleeftijd van 1;06 - 7 jaar) (Begga Van De Walle)
Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext: met een andere bril kijken
naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels (Karen Van Dyck)
Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in het aanvankelijk leesproces
(Martine Ceyssens)
Executieve functies en de rol van rust (Diana Smidts en Wendy De Groot)
Sociale cognitie na hersenletsel: diagnostiek en revalidatiemogelijkheden (Spikman
en Westerhof-Evers)
Voor altijd en nooit meer - Rouw bij kinderen (Griet Gobyn)
Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas en op school (Albert Janssens)
Workshops
Aanpak van moeilijk gedrag van kinderen met ADHD (Marjo Helsen)
International Classification of Functioning, Disability & Health (ICF)
Verdiepingsworkshop (Jo Lebeer en Nadja Brocatus)
Terugkomdag PROMPT (Sabine Verhemeldonck)
Basistraining ADOS-2 (Sofie Boterberg & Anne Vanderlinden)
Klasprikkels en breinvriendelijk leren (Karen Van Dyck)
Leespraat (Heidi van Ginkel)
Hulpverlening op een goede manier afsluiten (Greet Splingaer)
Andere
Praktijkdag Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke beperking:
vergeet de zintuigen niet! (verschillende sprekers)
Congres Traumasensitief (be)handelen met de ontwikkeling van het brein als
leidraad (verschillende sprekers) (2 dagen)
NAH-congres (verschillende sprekers)
i.s.m. Hersenletsel Liga
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Intervisiewerkgroepen
De volgende intervisiewerkgroepen zijn actief in 2020-2021
Intervisiewerkgroep

Inhoudelijke coördinator(en)

Taal bij kinderen

Ingrid Herreman, CAR Beveren
Begga Van De Walle, CAR Overleie Kortrijk
Jarle Franceus, Arteveldehogeschool
Ann Neirinck, CAR Overleie Kortrijk
Kathleen Vermeersch, CAR Oostakker
Birgit Dewulf, CAR Overleie
Veronique Lefevre, CAR Roeselare
Daniëlle Schelstraete, CAR Zele
Veronique Vansteenkiste, CAR Brugge
Isabeau Muylaert, CAR Oostakker

19

Hilde De Smedt, Regionaal
integratiecentrum Foyer Brussel
Lien Van Evercooren, CAR Het Veer
Marieke Coussens, Arteveldehogeschool
Pieter Doom, CAR Aartrijke

14

Jannes Baert, CAR Deinze

14

Kristel Bingé, CAR Beveren

10

Guido D’eer, CAR Antwerpen
Kelly Audenaert, CAR Aalst
Katrien Vandekerckhove,
Vzw Unie-k, Centrum Ons Erf
Nadja Brocatus, Arteveldehogeschool
Danielle Schelstraete, CAR Zele
Veerle Deckers, CAR Oostende
Saskia Vervaet, CAR Bolt Drongen

24

Gehoor
Leesstoornissen
Hanen Oudercursus
Autisme
Niet-aangeboren
hersenletsel Volwassenen
Meertalige kinderen
in de CAR
Ontwikkelingsstoornissen
tussen 0-3 jaar
Psychomotoriek: bewegen
in de grote ruimte
Behandeling van kinderen
met ADHD in de CAR
Preventieadviseurs
in de CAR
Sociaal werk
in de CAR
Gehoor en
verstandelijke beperking
ICF
ADOS
MusicaMova
Jasper

Deelnemers

16
8
9
24
7

24
13

6
12
5
3
14

In het werkjaar 2019-2020 waren er 18 intervisiewerkgroepen actief, in 20202021 is de werkgroep Rekenstoornissen gestopt.
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Cijfers vorming professionele hulpverleners
Aantal deelnemers studiedagen
In 2020 zijn 27 studiedagen (live en online) georganiseerd voor 754 deelnemers
en 17 webinars voor 1552 deelnemers.

Deelnemersaantallen (2016-2020)

Studiedagen Krokus
Studiedagen Pasen
Studiedagen Herfst
Studiedagen (live/online)
Webinars
Subtotaal
Studiedagen buiten vakantie
Totaal

2016

2017

2018

2019

2020

594
502
788
1884
494
2378

508
567
527
1602
747
2349

340
542
372
1254
683
1937

355
422
352
1129
796
1997

754
1552
2306
2306

Procentuele samenstelling deelnemers studiedagen per sector (2019-2020)
Sector waarin deelnemers werken
Bijzondere jeugdzorg
Centra voor Ambulante Revalidatie
CLB
COS
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg kinderen
Gehandicaptenzorg volwassenen
Gezondheidszorg kinderen
Gezondheidszorg volwassenen
Kinderopvang
Onderwijs (buitengewoon)
Onderwijs (gewoon)
Onderwijs (hoger en universitair)
Studenten
Zelfstandige praktijk
Andere

2019
0.80 %
27.59 %
1.96 %
1.07 %
2.28 %
1.74 %
2.41 %
1.74 %
1.74 %
0.85 %
7.81 %
3.66 %
0.80 %
1.21 %
33.35 %
6.52 %

2020
1.44 %
17.52 %
3.76 %
0.26 %
2.93 %
2.45 %
2.23 %
1.14 %
0.7 %
0.17 %
7.73 %
2.53 %
0.35 %
1.49 %
46.05 %
8.96 %
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Aantal deelnemers workshops
In 2020 zijn 39 workshops georganiseerd voor een totaal van 637 deelnemers.

Aantal workshops en totaal aantal deelnemers (2016-2020)

Aantal workshops (live/online)
Totaal aantal deelnemers

2016

2017

2018

2019

2020

35
572

43
812

52
903

58
856

39
637

Procentuele samenstelling deelnemers workshops per sector (2019-2020)
Sector waarin deelnemers werken
Bijzondere jeugdzorg
Centra voor Ambulante Revalidatie
CLB
COS
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg kinderen
Gehandicaptenzorg volwassenen
Gezondheidszorg kinderen
Gezondheidszorg volwassenen
Kinderopvang
Onderwijs (buitengewoon)
Onderwijs (gewoon)
Onderwijs (hoger en universitair)
Studenten
Zelfstandige praktijk
Andere

30

2019
0.94 %
32.28 %
0.70 %
1.05 %
2.46 %
4.80 %
3.04 %
1.29 %
2.22 %
0.23 %
9.36 %
2.11 %
1.99 %
0.58 %
34.50 %
2,11 %

2020
0.43 %
37.07 %
0.43 %
0.86 %
1.29 %
2.16 %
1.72 %
0.86 %
3.45 %
0%
7.33 %
0.86 %
0.86 %
1.29 %
34.05 %
6.9 %
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Aantal deelnemers symposia, praktijkdagen en themadagen
In 2020 zijn er 2 symposia en 1 themadag georganiseerd voor een totaal van 458
deelnemers.

Overzicht deelnemers symposia en events (2016-2020)
Symposia en events

2016

2017

2018

2019

2020

341

647

1128

1224

458

Procentuele samenstelling deelnemers symposia, praktijkdagen en themadagen
per sector (2019-2020)
Sector waarin deelnemers werken
Bijzondere jeugdzorg
Centra voor Ambulante Revalidatie
CLB
COS
Geestelijke Gezondheidszorg
Gehandicaptenzorg kinderen
Gehandicaptenzorg volwassenen
Gezondheidszorg kinderen
Gezondheidszorg volwassenen
Kinderopvang
Onderwijs (buitengewoon)
Onderwijs (gewoon)
Onderwijs (hoger en universitair)
Studenten
Zelfstandige praktijk
Andere

2019
2.08 %
29.17 %
2.73 %
0.50 %
1.29 %
3.99 %
0.29 %
2.47 %
0.14 %
0.36 %
11.82 %
2.30 %
1.42 %
0.14 %
30.62 %
10.66 %

2020
0%
17.22 %
0.66 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
19.21 %
7.95 %
0%
0.66 %
47.02 %
6.62 %
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Aantal deelnemers intervisiewerkgroepen
In 2020-2021 waren 17 intervisiewerkgroepen voor in totaal 222 deelnemers.

Overzicht deelnemers intervisiewerkgroepen (2016-2020)
Intervisiewerkgroep
Taal bij kinderen
Gehoor
Leesstoornissen
Rekenstoornissen
Neuropsychologie
Hanen Oudercursus
Autisme
NAH Volwassenen
Meertalige kinderen
Ontwikkelingsstoornissen 0-3 jaar
Visuele Perceptie
ADHD
Psychomotoriek
Preventieadviseurs in de CAR
Sociaal werk in de CAR
Gehoor en verstandelijke beperking
ICF
MusicaMova
ADOS
Jasper
Totaal aantal deelnemers

20162017
20
20
10
15
10
25
6
14
20
10
13
12
14
10
17
-

20172018
18
17
10
13
10
28
6
15
19
12
14
11
18
10
18
11
9
-

20182019
18
20
10
13
9
28
6
10
22
12
10
10
19
8
16
6
11
12

20192020
18
20
10
13
9
28
6
10
22
12
10
10
19
8
15
4
11
12

20202021
19
16
8
9
24
7
14
24
14
13
10
24
6
12
3
5
14

216

239

240

237

222

Procentuele samenstelling intervisiewerkgroepen per sector (2019-2020)
Sector waarin deelnemers werken
Centra voor Ambulante Revalidatie
COS
GGZ
Gehandicaptenzorg kinderen
Gehandicaptenzorg volwassenen
Gezondheidszorg kinderen
Gezondheidszorg volwassenen
Onderwijs (buitengewoon)
Onderwijs (hoger en universitair)
Zelfstandige praktijk
Andere
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20192020
86.94 %
0.43 %
0.43 %
1.07 %
2.36 %
0.43 %
0.00 %
0.64 %
3.64 %
0.64 %
3,43 %

20202021
90.54 %
0.45 %
0.45 %
0.45 %
1.80 %
0.45 %
0.00 %
0.00 %
4.50 %
0.45 %
0.90 %
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Globaal overzicht aantal deelnemers
Uit de onderstaande tabel en grafiek valt af te leiden dat het globaal aantal
deelnemers aan activiteiten voor professionele hulpverleners in 2020 flink
gedaald is tegenover 2019. Dit is vanzelfsprekend te wijten aan de gevolgen
van de coronacrisis. De cijfers van het aantal deelnemers aan online vorming
via webinars, online studiedagen, workshops en symposia zijn van die aard dat
we ondanks alles van een geslaagd vormingsjaar 2020 kunnen spreken.

Globaal overzicht aantal deelnemers (2016-2020)
2016

2017

2018

2019

2020

Studiedagen vakantie

1884

1602

1254

1129

-

Studiedagen buiten vakantie

494

747

683

769

-

Studiedagen (live/online)

-

-

-

-

754

Webinars

-

-

-

-

1552

Workshops

572

812

903

856

637

Symposia en themadagen

341

647

1128

1224

458

Intervisiewerkgroepen

216

236

240

237

222

3507

4044

4208

4215

3623

Globaal totaal

5000
4500
4000
Intervisiewerkgroepen

3500

Webinars

3000

Symposia & events

2500

Workshops

2000

Studiedagen live/online

1500

Studiedagen buiten vakantie

1000

Studiedagen vakantie

500
0
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020
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Aantal activiteiten per kalenderjaar (2016-2020)
2016

2017

2018

2019

2020

Aantal studiedagen
Aantal webinars
Aantal workshops
Aantal symposia en events
Aantal intervisiewerkgroepen
Totaal aantal activiteiten

65
35
3
15
118

75
43
5
17
138

72
52
4
18
146

69
57
8
18
152

27
17
39
3
17
103

Aantal geannuleerde activiteiten
Aantal uitgesteld/verplaatst 2021
Aantal geplande activiteiten

12
130

23
161

30
176

36
188

35
19
157

Zie bijlage 1 voor overzicht van de geannuleerde activiteiten.

KMO-portefeuille en Pro-Q-Kine
Sinds eind 2014 is Sig erkend als opleider voor de KMO-portefeuille.
Ondernemers kunnen via de KMO-portefeuille een deel van het inschrijvingsgeld
terugvorderen. Vooral zelfstandige therapeuten maken hiervan gebruik.
De laatste jaren zien we een enorme stijging in het gebruik van de KMOportefeuille. Door de pandemie liep dit in 2020 terug.

€0

Verder zijn sommige vormingen van Sig erkend door Pro-QKine, een kwaliteitslabel voor kinesitherapeuten. De opleider
betaalt hiervoor per vorming. Voldoende erkende vorming
volgen levert een therapeut een kwaliteitslabel op.
In 2020 werden 503 deelnemers geaccrediteerd via Pro-Q-Kine.
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2. Breedmaatschappelijke vorming
Inclusie en integratie
Om haar doelstellingen van inclusie en integratie van personen met een
beperking te helpen realiseren, heeft Sig naast de werking voor professionele
hulpverleners een uitgebreid vormingsaanbod voor het brede publiek. Deze
vorming richt zich zowel naar mensen met een beperking zelf als naar hun
netwerk en alle geïnteresseerden.

Samenwerking
Om dit vormingsaanbod te realiseren en verder uit te bouwen heeft Sig door de
jaren heen met heel wat organisaties een samenwerking opgebouwd. Vaak blijft
deze samenwerking jarenlang bestaan, omdat beide partijen de voordelen
waarderen: het bereiken van een grote groep potentieel geïnteresseerden, het
uitwisselen van ideeën over relevante topics en van ervaringen met sprekers,
het krijgen van feedback door systematische evaluaties, enz.

Bekendmaking
De bekendmaking van de activiteiten gebeurt via verschillende kanalen:
elektronische en andere nieuwsbrieven, flyers en vormingsfiches, aankondigingen op websites, sociale media en mondelinge reclame. Zowel de samenwerkende organisaties als Sig zelf doen inspanningen om een zo ruim mogelijk
publiek te bereiken. Zo heeft Sig een maandelijkse elektronische nieuwsbrief
waarop 4392 mensen geabonneerd waren eind 2020. Elke deelnemer aan een
vorming kan zich op dat moment inschrijven voor de (gratis) elektronische
nieuwsbrief. Daarnaast heeft Sig ook mailinglijsten van afgebakende
doelgroepen, gelinkt aan specifieke thema’s zoals NAH.

Praktische organisatie
Sig houdt zich o.a. bezig met de praktische organisatie van de activiteiten. Dit
gaat van het zoeken naar geschikte sprekers, onderhandelen over de kostprijs
en opmaken van de contracten, vastleggen van data en lokalen, zorgen voor
aankondigingsteksten, opmaken van flyers, publiceren van de activiteiten op de
website en opvolgen van de inschrijvingen tot het verzorgen van het onthaal
van de deelnemers en de financiële afwikkeling van de activiteiten.

Kwaliteitsopvolging
Om ervoor te zorgen dat we kwaliteitsvolle vormingen aanbieden, vragen we bij
elke vorming aan de deelnemers om een evaluatieformulier in te vullen. Daarbij
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worden inhoud, spreker en organisatie beoordeeld, en vragen we suggesties
voor volgende vormingen. Zo houden we voeling met hoe de vorming overkomt
bij de deelnemers en nemen we de feedback mee naar toekomstige activiteiten.
Er wordt een samenvatting van de evaluatieformulieren aan de spreker en aan
de samenwerkende organisatie gegeven.

Inhoud
De inhoud van ons vormingsaanbod kan bepaald worden door suggesties van
deelnemers aan vorige vormingen of vaak heeft de samenwerkende organisatie
ook een voorstel. We bieden actuele thema’s aan die leven bij bepaalde
doelgroepen of waarvan we voorzien dat ze in de nabije toekomst nuttig kunnen
zijn. In het vormingsaanbod kunnen we drie grote groepen onderscheiden: (1)
Aanbod rond opvoeding, ontwikkelings- en leerproblemen, (2) Aanbod voor
(jong)senioren, en (3) Aanbod rond het thema NAH (niet-aangeboren
hersenletsel).
Bij het thema opvoeding, ontwikkelings- en leerproblemen lokken actuele
thema’s als ‘Hoe gaan ouders om met opvoedingsstress?’, ‘Mijn jongere heeft
ontwikkelingsdysfasie. Hoe gaan we als ouder ermee om?’ ‘Hoe omgaan met
gevoelige kinderen met een sterke wil?’ ‘Als leren pijn doet, wat te doen bij
leerproblemen’, ‘hoogsensitief ouderschap, zo blijf je als hoogsensitieve ouder
in balans ‘ heel wat geïnteresseerden. We blijven hier samenwerken met zowel
lokale organisaties zoals de Huis Van het Kind Aalst, als ook met organisaties
die rond een bepaald thema werken zoals Sprankel Oost-Vlaanderen en CETOS.
Het aanbod voor (jong)senioren brengt diverse actuele thema’s, gaande van
geheugenproblemen, gehoorstoornissen, gezichtsstoornissen, respectvol
omgaan met elkaar. We blijven hiervoor samenwerken met het lokaal
dienstencentrum in de regio Gent en het WZC Aqua Vitae in Gijzegem. Heel wat
jonge en minder jonge ‘ouderen’ volgen met veel interesse deze vormingen.
Tot slot is er het aanbod over niet-aangeboren hersenletsel (NAH) dat
verder wordt uitgebouwd door samen te werken met organisaties uit alle
Vlaamse provincies en de Hersenletsel Liga.
Het volledige aanbod van niet-aangeboren hersenletsel valt onder de noemer
dyNAHmiek. We onderscheiden hierbij vier pijlers. Met de eerste pijler richten
we ons op ontmoeting door het organiseren van NAH-cafés. Hier staat de
laagdrempeligheid en het samenzijn centraal.
Met de tweede pijler willen we ook informeren door informatiesessies en
lotgenotencontacten aan te bieden. Tijdens de informatiesessies krijgen de
deelnemers vooral informatie over het thema NAH. Daarnaast bestaat in elke
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Vlaamse provincie een vorm van lotgenotencontact, georganiseerd in
plaatselijke groepen. Hierbij staat uitwisseling onder de deelnemers vooral
centraal.
Als derde pijler organiseren we bijleren onder de vorm van cursussen waar
een vaste groep regelmatig samenkomt rond een aspect van NAH. We
organiseren cursussen voor partners/ouders van personen met NAH, we
organiseren NAH-fotogroepen voor personen met NAH en cursussen over
mindfulness voor personen met NAH.
Als vierde pijler organiseren plaatselijke organisaties vrijetijdsactiviteiten.
Tijdens alle bijeenkomsten richten we ons ofwel op de personen met NAH zelf,
ofwel op hun familie en netwerk. We ondervinden regelmatig dat personen met
NAH en hun familieleden niet makkelijk de weg vinden naar voor hen nuttige
informatie en vooral naar lotgenoten.
Sinds 2017 hebben Sig en de Hersenletsel Liga een formeel samenwerkingsakkoord gesloten als prioritair VTO-partner. Bedoeling is in de Liga het
vormingsaanbod over NAH in Vlaanderen meer af te stemmen op elkaar.
Ook voor de activiteiten van breed publiek heeft Sig de gevolgen van corona
ondervonden. Vanaf 12 maart 2020 werden veel bijeenkomsten geannuleerd.
Een aantal werd online aangeboden. Hoewel dit een nieuw medium was
merkten we dat we hierdoor toch ook een nieuw publiek kregen.

Over opvoeding, ontwikkelings- en leerproblemen
I.s.m. Sprankel Oost-Vlaanderen en Het Huis van het kind Aalst organiseren we
vormingen voor (groot)ouders.
Titel van de vorming (begeleiding)
Hoe gaan ouders om met opvoedingsstress?
(Klaar Hammenecker)
Mijn jongere heeft ontwikkelingsdysfasie. Hoe
gaan we als ouder ermee om?
(Begga Vande Walle)
Opvoeden van gevoelige kinderen met een sterke
wil (Sandra Kleipas)
Als leren pijn doet, hoe omgaan met
leerproblemen? (Pol Ghesquière)

Datum en locatie

Deelnemers

29 april
(online)

18

22 september
Gijzegem

24

22 oktober
(online)
26 oktober
(online)

91
51
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Titel van de vorming (begeleiding)
Hoog sensitief ouderschap, zo blijf je als hoog
sensitieve ouder in balans (Bieke Gielen)

Datum en locatie

Deelnemers

8 december
(online)

68

Totaal

252

Aanbod voor (jong)senioren
Sig organiseerde in 2020 vormingen i.s.m. lokaal dienstencentrum Speltincx in
Gentbrugge en ook i.s.m. WZC Aqua Vitae in Gijzegem, in eerste instantie
bedoeld voor (jong)senioren.
Titel van de vorming (begeleiding)
"Opnieuw vogels horen", leven met een
gehoorstoornis. (Els Duchesne)
Hoe herken je een beroerte? (Wouter Lambrecht)

Datum

Deelnemers

18 februari
Gijzegem

9

12 oktober
Gentbrugge

14

Totaal

23

Omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Meer en meer mensen overleven hersenbeschadiging waardoor de groep
mensen met NAH ieder jaar groter wordt, mede door de groeiende medischtechnologische kennis. Er wacht hen de zware taak om met de blijvende
gevolgen te leren leven. Het gezin en de directe omgeving belanden samen met
de betrokkene in deze veranderde situatie: grote zorgen over de toekomst lopen
doorgaans over in ‘zorgen voor’ een geliefd persoon die in meerdere of mindere
mate op zoek moet naar zichzelf in deze nieuwe realiteit. Vaak zonder het zelf
te beseffen zijn partners, familieleden, vrienden of zelfs buren ‘mantelzorgers’
geworden en zijn zij onmisbare schakels in de hulpvraag én het sociale vangnet
van de betrokkene.
Ervaringen van mensen met NAH en hun familie en netwerk leren ons dat het
niet evident is om de (voor hun situatie) juiste informatie en ondersteuning te
vinden. Sig vindt het daarom belangrijk om correcte informatie over NAH en de
gevolgen ervan aan alle betrokkenen aan te bieden. In de eerste plaats voor
partners, ouders en gezinsleden, zodat verwachtingen realistischer kunnen
worden ingeschat en hun inzet niet door misverstanden of gebrek aan kennis
afneemt. Maar ook voor mensen met NAH zelf, en voor geïnteresseerden uit het
ruimere netwerk rond de persoon met NAH.
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DyNAHmiek: de vier pijlers
DyNAHmiek werkt rond vier pijlers: ontmoeting; informeren, bijleren in de vorm
van cursussen en vrijetijdsactiviteiten. Sig is nauw betrokken bij de eerste drie
pijlers.

Ontmoeting: NAH-cafés
Onder de eerste pijler vallen de NAH-cafés. We streven ernaar om mensen
samen te brengen rond een aspect van NAH in een gezellige setting. De NAHcafés worden georganiseerd in maart en tijdens de week van NAH in het najaar.
Door corona konden weinig live NAH-cafés doorgaan en hebben we deze online
aangeboden. Sig nam een coördinerende rol als gangmaker voor het geheel op
en zorgde voor gezamenlijke promotie en het stimuleren van inhoudelijk
programma door verschillende thema’s en methodieken aan te reiken.
NAH-café
NAH-café: NAH en corona (Wouter Lambrecht)
NAH-café: mantelzorger zijn in veranderende
tijden (Heidi Tanghe)
NAH-café: relaties na NAH (Katrijn Vanden
Driessche)
NAH-café georganiseerd door Fiola
(Liesbet Petit)
NAH-café georganiseerd door Fiola
(Liesbet Petit)
NAH-café georganiseerd door Fiola
(Liesbet Petit)

Datum/Locatie
13 oktober
(online)
14 oktober
(online)
15 oktober
(online)
16 oktober
St-Niklaas
16 oktober
Wetteren
16 oktober
Merelbeke
Totaal

Deelnemers
10
6
12
4
10
4
46

Informeren: infosessies
We streven ernaar om zoveel mogelijk personen met NAH en hun omgeving te
informeren over NAH. Tijdens deze sessies komen volgende thema’s aanbod:
‘Wat is NAH?’, ‘Wat zijn de gevolgen van NAH?’, ‘Wat zijn cognitieve
problemen?’, ‘Hoe omgaan met veranderd gedrag en emoties?, enz.
Titel van de vorming (begeleiding)
Hoe omgaan met emoties en gedrag na NAH?
(Engelien Lannoo)
Infomoment NAH: wat doet het met je? (Marie
Depooter)

Datum en locatie
6 februari
Gent
11 februari
Meerhout

Deelnemers
31
29

39
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Titel van de vorming (begeleiding)
Leven met NAH, je moet het accepteren, zeggen
ze? (Gunther Van Bost)
NAH is een familiezaak (Gunter Van Bost)
Hoe omgaan met gezin en relatie na NAH?
(Engelien Lannoo)
NAH en nu? Over de gevolgen van hersenletsel en
de revalidatie ervan (Koen Matthys)

Datum en locatie
17 februari
Deinze
12 oktober
Deinze
22 oktober
Gent
23 oktober
Gent
Totaal

Deelnemers
15
8
20
5
108

Informeren: lotgenotencontacten
Bij de onderstaande activiteiten wordt er telkens een thema aangeboden waarover
een deskundige uitleg komt geven. Aansluitend is er ruimte om ervaringen over
dit thema uit te wisselen onder lotgenoten.

Lotgenotencontacten voor personen met NAH en hun familie en
netwerk i.s.m. dyNAHmiek (Oost-Vlaanderen)
In samenwerking met dyNAHmiek Oost-Vlaanderen organiseren we
lotgenotencontacten in het UZ Gent voor familieleden van personen met NAH
en voor de personen met NAH zelf, telkens rond een bepaald thema. Het
betreffende thema wordt voor beide groepen geprogrammeerd op hetzelfde
moment in een ander lokaal. Dit biedt de kans om op een open manier over de
thema’s te praten. Daarnaast geeft het ook de mogelijkheid om met lotgenoten
ervaringen uit te wisselen. Deze thema’s voor personen met NAH:
Titel van de vorming (begeleiding)
Ik heb NAH en ik heb veel stress, hoe ga ik ermee
om? (Camille De Schaepmeester)
Ik heb NAH, hoe kan ik dit trauma verwerken?
(Charlotte Christiaens)

Datum
10 februari
Gent
12 oktober
Gent

Deelnemers
9
6

Totaal

15

Datum

Deelnemers

Tezelfdertijd voor hun familieleden:
Titel van de vorming (begeleiding)
Mijn familielid met NAH heeft vaak stress, hoe
gaan we ermee om? (Wouter Lambrecht)
Mijn familielid heeft NAH, hoe kunnen we dit
trauma te boven komen? (Wouter Lambrecht)

10 februari
Gent
12 oktober
Gent
Totaal
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Lotgenotencontacten voor familieleden van personen met NAH
i.s.m. dyNAHmiek (Vlaams-Brabant)
De volgende lotgenotencontacten zijn opgezet door Sig i.s.m. UPC Sint-Kamillus
(Bierbeek) en UZ Pellenberg (Lubbeek)
Titel van de vorming (begeleiding)
Veranderende rollen na NAH (Toon Lenaerts en
Margot Hoppenbrouwers)
Hoe omgaan met karakterverandering na NAH?
(Guy Lorent)
Hoe omgaan met cognitieve gevolgen na NAH?
(Margot Hoppenbrouwers)

Datum/Locatie
30 januari
Bierbeek
13 februari
Bierbeek
1 oktober
Bierbeek
Totaal

Deelnemers
7
7
6
20

Lotgenotencontacten voor familieleden van personen met NAH
i.s.m. dyNAHmiek (Antwerpen)
Deze lotgenotencontacten worden georganiseerd door Sig i.s.m. dyNAHmiek
Antwerpen: Revarte (Edegem), Revalidatiecentrum NAH (Turnhout), CEPOS
(Duffel), De Heder (Antwerpen), PZ Bethaniënhuis (Zoersel), AZ Klina
(Brasschaat) en het provinciaal Samenwerkingsverband NAH Antwerpen.
Titel van de vorming (begeleiding)

Datum/Locatie

Deelnemers

Zie online vormingen, p. 42
Totaal

Lotgenotencontacten voor familieleden van personen met NAH
i.s.m. dyNAHmiek (West-Vlaanderen)
Onderstaande thema’s voor familieleden zijn aangeboden i.s.m. De Nieuwe
Notelaar (Brugge), groep Ubuntu x8 (Kortrijk), PC Sint-Amandus (Beernem),
BZIO (Oostende), Begeleidingsdienst ’t Spoor (Gits) en Het Havenhuis (Ieper).
Titel van de vorming (begeleiding)
Mobiliteit na NAH, hoe vermijd ik boem-patat?
(Heidi Tanghe)
Wat is een hersenletsel, oorzaken en gevolgen?
(Caroline Kopasci)
Hoe kan je ervoor zorgen dat de mogelijkheden
voor een persoon met NAH maximaal wordt benut?
(Guy Lorent)

Datum/Locatie
17 februari
Oostende
13 oktober
Kortrijk

Deelnemers
6
17

15 oktober
Brugge

9

Totaal

32

41
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Lotgenotencontacten voor familieleden van personen met NAH
i.s.m. dyNAHmiek (Limburg)
Deze lotgenotencontacten worden georganiseerd door Sig i.s.m. dyNAHmiek
Limburg: DAB Zonhoven, Intesa Borgloon, Mané Maasmechelen
Titel van de vorming (begeleiding)
Hoe kun je je familielid met NAH het beste
ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf
zorgen? (Kathleen Motmans)

Datum/Locatie

Deelnemers

13 februari
Zonhoven

5

Totaal

5

Online vormingen
Als gevolg van corona konden de live sessies niet meer doorgaan. Vanaf mei
werden alle vormingen enkel nog online aangeboden. Waar ze oorspronkelijk live
in de verschillende regio’s werden geprogrammeerd, zijn ze nu in Vlaanderen
bekend gemaakt. Door deze nieuwe vorm van werken bereikten we ook een nieuw
publiek en waren de deelnemers ook talrijker aanwezig naarmate er meer online
vormingen werden aangeboden.
Titel van de vorming (begeleiding)

Datum

Hoe omgaan met cognitieve gevolgen na NAH?
(Gunther Van Bost)
Hoe omgaan met gewijzigde sociale contacten na
NAH en zeker nu in coronatijd? (Katrijn Vanden
Driessche)
Wat is NAH? Oorzaken en gevolgen (Engelien
Lannoo)
Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH? (Wouter
Lambrecht)
Hoe omgaan met karakter en emotieverandering
na NAH? (Katrijn Vanden Driessche)
Zorgmogelijkheden na NAH, waar vind ik hulp?
(Heidi Tanghe)
Veranderd leven, veranderd netwerk,
veranderende krachten. Over samenwerken met
het netwerk en het krachtenperspectief als
handelingskader bij personen met NAH (Greet
Demesmaeker)
Wat is NAH? Oorzaken en gevolgen (Sabine
Bruyserade)
Hoe omgaan met agressie en impulsief na NAH?
(Wouter Lambrecht)
Cognitieve, emotionele en gedragsmatige
veranderingen na NAH (Nathalie Vaes)

27 april

42

12 mei
28 mei
8 juni
10 september
17 september

2 oktober

8 oktober
17 november
3 december

Deelnemers
8
10
8
20
14
10

86

15
25
25
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Titel van de vorming (begeleiding)
Vrijetijdsbestedingen na NAH (Heidi Tanghe)
Vreemde ogen dwingen? Ook bij de persoon met
NAH (Katrijn Vanden Driessche)
Aanvaarden van en leven met NAH, hoe doe je
dat? (Gunther Van Bost)

Datum
7 december
14 december
16 december
Totaal

Deelnemers
8
9
10
248

Cursussen
Voor personen met NAH
Dit jaar organiseerden we ook een aantal cursussen specifiek voor personen
met NAH.

NAH fotogroep
We leven in een beeldcultuur. Een foto zegt meer dan duizend woorden. De
NAH-fotogroep is een zesdelige cursus waarbij personen met een hersenletsel
in groep (beter) leren fotograferen en thematische opdrachten krijgen. De
methodiek van de NAH-fotogroep draagt bij tot de verwerking van de gevolgen
van NAH: in groep aankaarten wat je overkomen is en ervaringen delen op een
gezellige manier. De foto’s zijn het middel om tot gesprek te komen. De groep
komt zes keer bijeen.
Datum/Locatie

NAH fotogroep (Geert Andries)

NAH fotogroep (Geert Andries)

20 januari,
3 februari,
17 februari, 2
maart, 16 maart
en 30 maart
Brugge
28 september,
12 oktober,
26 oktober,
9 november,
23 november,
7 december
Antwerpen en
online
Totaal

Deelnemers

7

5

12
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NAH en mindfulness
Onderzoek toont aan dat mindfulness oefeningen het gevoel van fysiek en
emotioneel welzijn bevordert. Het zelfvertrouwen wordt opgebouwd in een
groeiende vertrouwdheid met je lichaam en je adem. Er wordt inzicht gegeven
in primaire pijn en de reactie hierop. Er wordt gewerkt met thema’s en
oefeningen. De groep komt vijf keer bijeen.

NAH en mindfulness, een kennismaking
(Jo Stubbe)

Datum/Locatie

Deelnemers

12 februari,
19 februari, 4
maart, 11 maart,
18 maart
Antwerpen

4

Totaal

4

Voor partners en ouders van personen met NAH
Dit jaar organiseerden we ook een aantal cursussen specifiek voor partners en
ouders van personen met NAH (mantelzorgers).

Hoe hou ik het vol als partner/ouder van een persoon met een
hersenletsel?
Uw partner of kind heeft een hersenletsel opgelopen. Het leven ziet er plotseling
anders uit, ook voor jou als partner/ouder. Meestal overkomt je het
“mantelzorger worden/zijn” van een persoon met hersenletsel. Je rolt er
automatisch in en pas na een tijd wordt de inhoud van de taak duidelijk. Wat
betekent het om mantelzorger van een persoon met hersenletsel te zijn?
Waarom is het zo moeilijk? Hoe bewaak je je grenzen? Hoe hou je het vol?
Welke tips kan je gebruiken in je eigen situatie? Wat met je eigen vrije tijd?
We willen vooral leren van elkaar door samen in gesprek te gaan. We zoeken
naar manieren om mantelzorger te zijn en toch jezelf niet te verliezen. Door
corona werd de cursus van september een wandelcursus, de cursussen in
oktober en november werden online aangeboden, waardoor we een nieuw
publiek konden bereiken. Een aantal cursussen werden ook op vraag van de
deelnemers verlengd.
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Datum/Locatie
Hoe hou ik het vol als partner/ouder van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)

Hoe hou ik het vol als partner/ouder van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)

Hoe hou ik het vol als partner/ouder van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)

28 september,
5 oktober,
12 oktober,
29 november
Gentbrugge
6 oktober,
13 oktober,
20 oktober,
3 november,
15 december
online
12 november,
19 november,
26 november,
3 december,
26 januari, 17
juni (online)
Totaal

Deelnemers

5

5

5

15

Betaalbare cursussen
De cursussen voor personen met NAH en hun omgeving kunnen we betaalbaar
houden door ons Steunfonds Sig vorming NAH. Hiervoor konden we rekenen op
de opbrengsten van de activiteiten die georganiseerd werden door de Warmste
Week.

Vorming over NAH voor studenten
Omdat we merken dat er anders heel wat studenten naar bijeenkomsten voor
breed publiek komen, organiseert Sig sinds 2012 ook vorming over NAH
specifiek voor studenten.
Titel van de vorming (begeleiding)
NAH, Hoe verwerk je dat? (Wouter Lambrecht)
Wat zijn mogelijke cognitieve gevolgen na NAH?
(Wouter Lambrecht)
Hoe omgaan met veranderde emoties en gedrag
na NAH? (Wouter Lambrecht)

Datum/Locatie
10 maart
Gent
21 april
online
27 oktober
online
Totaal

Deelnemers
22
73
55
150
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Globaal overzicht aantal deelnemers
In 2020 is het aantal deelnemers gedaald, te wijten aan de gevolgen van corona.

Aantal deelnemers
2016

2017

2018

2019

2020

Aanbod over opvoeding,
ontwikkelings- en leerproblemen

875

549

427

574

252

Aanbod over gehoor
(slechthorendheid en gebarentaal)

158

152

148

15

9

Aanbod voor (jong)senioren
(namiddaglezingen)

438

368

213

91

14

Aanbod over niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)

794

705

546

847

666

2265

1774

1334

1527

941

2016

2017

2018

2019

2020

118

77

63

74

52

Globaal totaal

Aantal activiteiten

Aantal activiteiten breed publiek

Zie bijlage 2 voor een lijst van geannuleerde activiteiten
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3. Vorming op aanvraag
Naast het open aanbod blijft er ook vraag naar vorming op aanvraag. Helaas
kunnen we daar omwille van organisatorische en beleidsmatige redenen minder
en minder op ingaan. In 2020 waren er 2 aanvragen.
Aantal vormingen op aanvraag (2014-2020):

Vorming op aanvraag

2015

2016

2017

2018

2019

2020

14

6

11

26

7

2

Overzicht van vorming op maat in 2020
Titel van de vorming op aanvraag (voor)
Wat is NAH? Oorzaken en gevolgen (Wouter
Lambrecht) (voor Emiliani Lokeren)
Hoe ICF gebruiken in CAR
(Nadja Brocatus) (voor CAR Roeselare)

Datum/Locatie
6 oktober
Lokeren
17 december
Online
Totaal

Deelnemers
15
22
37
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4. Sensibilisering
De week van NAH
Sig is mede initiatiefnemer vanuit de NAH Liga om jaarlijks ‘De Week van NAH’
te organiseren en te promoten. Het succes van de vorige edities zette ons aan
om ook in 2020 mee onze schouders onder dit initiatief te zetten. Dit jaar viel
de sensibiliserende periode van 12 tot 17 oktober. Ondanks de beperkingen
door het coronavirus vonden toch heel wat activiteiten plaats. Sig organiseerde
vier online NAH-cafés (voor in totaal 46 mensen). Voor Oost-Vlaanderen is Sig
de coördinerende instantie. Sig werkt echter ook mee in andere provincies. We
willen ook mensen met NAH zelf een forum geven. Er kwam een centrale
webpagina www.deweekvanNAH.be om het geheel te promoten en lanceren.
Op die manier willen we aandacht genereren bij het brede publiek en de pers
voor de noden van mensen met een niet-aangeboren hersenletsel. Sig stond
zelf in voor het online lanceringsmoment van De week van NAH. "Studio Sig"
lanceerde op vrijdagavond 2 oktober het evenement met een boekvoorstelling
van Greet Demesmaeker (zie elders in dit verslag) en een welkomspeech van
de nieuwe voorzitter van de NAH Liga, Philippe Stas. In totaal schreven zich 143
mensen in voor de zoom-sessie. Achteraf bekijken en beluisteren was ook
mogelijk.

Kennisplein www.hersenletsels.be
De baseline van het digitaal kennisplein www.hersenletsels.be luidt
‘Toegankelijke informatie en kennis over de gevolgen van een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)’. Het logo van de website heeft een klein letsel: de 3e E staat
op zijn kop! Het doel is alle bestaande kennis, expertise en materiaal over NAH
samen te brengen. We maken hierbij gebruik van het bestaande kennisplein.
www.hersenletsels.be is dus eigenlijk een kloon van dat kennisplein en staat
ermee in verbinding, wat alleen maar voordelen heeft. De site is voor iedereen
toegankelijk, dus niet alleen voor hulpverleners of professionals. Ook mensen
met een hersenletsel zelf, mantelzorgers, enz. kunnen er terecht. De opbouw
van de website is zo bedacht dat bezoekers zo snel mogelijk de informatie
vinden die ze zoeken. Alle inhoud is als een bepaald type kennis ‘getagd’ met
één of meerdere thema’s en trefwoorden. Deze zijn zo gekozen dat mensen bij
het begin van hun internetzoektocht (langs Google dus) snel op hersenletsels.be
terechtkomen.
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Momenteel zijn er 5 thema’s en 24 trefwoorden, maar dat aantal kan groeien.
Hersenletsels.be heeft niet de bedoeling ooit af te zijn, integendeel. De kennis
rond hersenletsel zal blijven groeien. Elk thema heeft een inhoudelijke
beheerder (of een duo beheerders), die mee zorgen voor de input en
kwaliteitstoetsing. We willen namelijk betrouwbare informatie ter beschikking
stellen, dus ‘het mag iets meer zijn’ dan wat je zomaar op het internet vindt.
De themabeheerders per thema zijn:
• Herstel na hersenletsel (Guy Lorent en Chris Truyers)
• Zichtbare en onzichtbare gevolgen (Christophe Lafosse en Dirk Liessens)
• Samenleven na een NAH (Elke Sarens en Engelien Lannoo)
• Ondersteuning thuis (Marie De Pooter en Ria Renders)
• NAH bij kinderen en jongeren (Annette Van Hoof en Nathalie Ansoms)
De website heeft ook een kalenderfunctie. Op termijn ambiëren we een
volwaardige hersenletselagenda voor heel Vlaanderen, zodat alle informatie op
één plaats raadpleegbaar is. Deze website is een initiatief is van Sig, de
Hersenletsel Liga, SAM, Rondpunt en vele andere NAH-organisaties in
Vlaanderen. Sig speelt hierbij een coördinerende rol.
In de loop van 2020 heeft SAM (door besparingsoperaties) beslist om de
ondersteuning van het websiteplatform van het kennisplein stop te zetten. Er
zijn concrete plannen om alle inhoud van hersenletsels.be te integreren in de
nieuwe website van de Hersenletsel Liga.

Reizende tentoonstelling NAH
met filmpje ‘Chaos in mijn hoofd’
Mensen met een hersenletsel (na een ongeval, een beroerte of tumor) worden
van de ene dag op de andere geconfronteerd met een breuk in het leven: plots
kunnen ze niet meer stappen, spreken, eten, enz. Gelukkig staat de medische
wetenschap ondertussen heel ver en worden velen (na een lange
revalidatieperiode) uit het ziekenhuis ontslagen. Maar eens thuis begint de
lijdensweg pas echt. Dan pas beseffen ze dat niets meer is zoals vroeger: de
opgelopen hersenschade heeft onzichtbare gevolgen: concentratieproblemen,
ernstig geheugenverlies, persoonlijkheidsverandering. De ouder/partner in
kwestie is niet meer dezelfde: "Hij/zij ziet er wel uit als vroeger, maar ik herken
hem/haar niet meer". Opnieuw werken of een leven opbouwen lukt moeilijk,
wat uitmondt in o.a. sociale isolatie.
De grootste motivatie voor deze reizende tentoonstelling over NAH is het
zichtbaar maken van de onzichtbare gevolgen van een hersenletsel: mensen
laten zien en vertellen dat er, ondanks de handicap, nog heel veel mogelijk is!
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Mensen met NAH kunnen zelf nog heel wat (leren), o.a. fotograferen. Soms
hebben ze dat vroeger veel gedaan, voor anderen is het nieuw. De 'NAHfotogroep' is een methodiek die in heel wat NAH-voorzieningen wordt gebruikt
(Sig verspreidt het draaiboek bij deze methodiek en verzorgt vorming aan
begeleiders): NAH-patiënten krijgen in kleine groep een mini opleiding
fotografie. De foto's die ze zelf nemen, zijn de ingangspoort tot gesprekken over
hun ervaringen met NAH, tegelijk is het een expressiepoort om hun gevoelens
te uiten (eigenlijk therapeutische fotografie dus). Een NAH-fotogroep werkt naar
een eindproduct toe: een zelfgebouwde tentoonstelling voor familie en vrienden.
Jammer genoeg blijft het daar dan vaak bij. Sig heeft met de foto's van één of
verschillende NAH-fotogroepen en getuigenissen van NAH-patiënten (in de vorm
van een filmpje) een reizende tentoonstelling in elkaar gebokst. Het doel was in
eerste instantie in Oost-Vlaanderen (dankzij een projectsubsidie van de Vlaamse
Gemeenschap) een ruim publiek bereiken via lokale dienstencentra,
bibliotheken, culturele centra, enz.
Het
in
eigen
beheer
gerealiseerde filmpje ‘Chaos in
mijn hoofd’ bundelt een aantal
getuigenissen van mensen met
een hersenletsel. Ze hebben
het vooral over de onzichtbare
gevolgen van hun beperking.
Het filmpje werd gelanceerd
op de sociale media naar
aanleiding van dit project en
genereerde zeer veel belangstelling: 22457 views op Facebook en YouTube en
heel veel reacties van lotgenoten die zich gesteund voelden en de onzichtbare
gevolgen (h)erkenden. Het filmpje maakt standaard deel uit van de reizende
tentoonstelling in een houten kiosk, zodat bezoekers aan de tentoonstelling een
beeld krijgen van de mensen die de foto’s gemaakt hebben.
Overzicht van NAH-tentoonstellingen in 2020 (beperkt door corona):
Locatie
Triamant wooncentrum
Ronse, Geluwe en Aunove
UZ Pellenberg
Leuven
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‘Rita hoort niet goed’
Gehoor en verstandelijke beperking
De ad hoc werkgroep ‘Gehoor en verstandelijke beperking’ die eind 2011 het
sensibilisatiepakket over gehoorstoornissen en verstandelijke beperking
afwerkte, is ondertussen een volwaardige intervisiewerkgroep geworden. Men
bekijkt er de (mogelijke) gevolgen van het gehoorverlies op de leefgroepwerking
en de dagelijkse omgang tussen volwassen cliënten en hun begeleiders,
verzorgers, enz. Het infopakket staat integraal op de website
www.ritahoortnietgoed.be.
Bij een aantal syndromen, bv. het syndroom van Down, is het risico op een
verminderd of verstoord gehoor groot. De praktijk toont echter aan dat veel
begeleiders hiervan niet op de hoogte zijn of er te weinig aandacht aan
besteden. Nochtans is het vanzelfsprekend dat een verminderd gehoor van de
cliënt een invloed heeft op zijn sociale omgang, communicatie, oriëntatie,
begripsvorming, enz. Om de website en informatie nog meer bekendheid te
laten krijgen, werd er onlangs werk gemaakt van een bekendmakingsfolder
i.s.m. Hoorexpert. De folder werd in 2017 verspreid naar alle voorzieningen van
het VAPH.
Op de website www.ritahoortnietgoed.be kan ook een checklist worden
gedownload die detectie van gehoorverlies mogelijk maakt. Het aantal
bezoekers in 2020 bedroeg 2948. Uit statistieken van YouTube blijkt dat het
sensibiliserend filmpje sinds de productie 1924 keer is bekeken. 5678 bezoekers
hebben ondertussen ook (delen van) de publicatie gedownload.
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Tentoonstellingen in de Sig-wandelgangen
Sig stelt een tentoonstellingsruimte (in de wandelgangen en de Foyer) ter
beschikking voor kunstenaars. Om de twee maanden is er een andere
tentoonstelling. Zowel kunstenaars met als zonder beperking kunnen
gebruikmaken van dit forum. De exposities worden bekendgemaakt via de
elektronische nieuwsbrief, de Sig-website, Facebook en affiches. In 2020 waren
er door corona minder tentoonstellingen.
Overzicht van tentoonstellingen in 2020:
Kunstenaar(s) en soort werk

Periode in 2020

Luk Dedecker
Schilderijen
Arnold Kuijper
Schilderijen
Marijke Poelman
Schilderijen en keramiek

januari-februari
maart-april
september-oktober

Netwerking gekaderd in
bekendmaking en sensibilisatie
Sig profileert zich als laagdrempelige organisatie voor een ruim publiek.
Professionele hulpverleners hebben de weg gevonden via het vormingsaanbod.
Het brede publiek van ‘niet professionelen’ heeft doorgaans wat meer stimulans
nodig. Daarom namen we ook in 2020 initiatieven om ons aanbod en onze missie
kenbaar te maken:
•

•

Op alle folders en affiches wordt de lezer uitgenodigd om zich in te schrijven
op de elektronische nieuwsbrief. De nieuwsbrief bevat elke maand een
citaat om over na te denken of een rechtstreekse link naar beeldmateriaal
op onze website.
Op de website zijn op de pagina ‘sensibiliseren’ twee afzonderlijke rubrieken
waarnaar wordt verwezen: ‘doordenkertjes’ en ‘in de media’. Hier vinden
bezoekers citaten en gemonteerde filmpjes (fragmenten uit tv-programma’s
of andere) terug.
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5. Publicaties en producties
GLOBAMIX Deel 1
Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie
ISBN 978-90-5873-112-8, losbladige publicatie in stevige map
Frank Paemeleire en Lieselot Moerkerke
GLOBAMIX is een werkboek dat
ontwikkeld werd voor het dynamisch
assessment van volwassenen met
ernstige afasie. Het klassieke, statische
assessment toepassen bij personen met
ernstige
afasie
kent
heel
wat
beperkingen: het is zeer frustrerend,
weinig sensitief/informatief en vaak niet
valide. In GLOBAMIX gebruiken we een
vorm van dynamisch assessment met als
doel
op
zoek
te
gaan
naar
restmogelijkheden die een ingangspoort
kunnen zijn voor de behandeling. Bij een
dynamisch assessment is de logopedist
geen observator, maar een actieve participant die de persoon ondersteunt en
hierdoor het effect van cueing en taakaanpassingen evalueert.
Gezien de omvang wordt GLOBAMIX in twee delen uitgegeven. Deel 1 bestaat
uit: (1) Theoretische en praktische inleiding bij GLOBAMIX, (2) Beoordeling van
natuurlijke communicatie, (3) Gebruik van ja/nee-reacties, (4) Bepalen van de
auditieve en visuele presemantische restvaardigheden, (5) Evalueren van de
niet-talige cognitie (aandacht, geheugen, executieve functies, visuospatiële
vaardigheden, buccofaciale praxis en ledematenpraxis), (6) Evalueren van het
gebruik van een communicatiehulpmiddel (bord/boek), (7) Vragenlijsten om
zicht te krijgen op de activiteiten en participatie, (8) Vragenlijsten rond noden
en communicatieve vaardigheden van communicatiepartners, en (9) Vragenlijst
rond persoonlijke kenmerken.
GLOBAMIX combineert evidence-based practice met practice-based evidence.
De methodieken werden ontwikkeld voor personen met ernstige afasie (zowel
vloeiende als niet-vloeiende), maar zijn grotendeels ook bruikbaar bij personen
met een lichtere afasie en ernstige cognitieve communicatiestoornissen. Het
werkboek wordt op papier en digitaal aangeboden. Het materiaal werd door een
grote groep logopedisten uit diverse werksettings uitgetest.
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SpraakKlankOnderzoek SKO
Onderzoeksinstrument
ISBN 978-90-5873-111-1, online onderzoeksinstrument
Sig-werkgroep SKO – Handleiding: Joris Vanopstal & Jean-Pierre Martens (Red.)
De laatste jaren is er
een
veelheid
aan
nieuwe inzichten over
het fenomeen spraakklankstoornis en zijn
handeling verschenen.
Bovendien hebben de
normeringen van de
bestaande
Vlaamse
articulatietests
een
zekere leeftijd. Een nieuw genormeerd onderzoeksinstrument drong zich dan
ook op. De ontwikkeling van het SKO werd als wetenschappelijk project gestart
in 2011 in het kader van de wetenschappelijke werking van Sig, met de steun
van de Federatie van de Centra voor Ambulante Revalidatie, en de medewerking
van alle Vlaamse opleidingen logopedie (zowel bachelor als master).
Het SKO bestaat uit 5 modules. In 2020 is de belangrijkste module verschenen:
het basisonderzoek SKO (andere modules in voorbereiding en normaliter in 2021
beschikbaar). In de loop van september en oktober werd het SKO in Sig en in
alle hogescholen live voorgesteld, voor in totaal meer dan 200 geïnteresseerden.
Het basisonderzoek van het SKO is genormeerd voor kinderen van 2,6 tot 8 jaar.
Het biedt een doorgedreven fonetische en fonologische analyse van de spraak.
De module bevat in totaal 72 doelwoorden, i.c. 67 benoemwoorden en 5
nazegwoorden. De doelwoorden bevatten alle fonemen van het Nederlands en
de meeste consonantverbindingen, zowel in initiale als in finale positie.
Aangezien de fonetische en fonologische analyse door de computer gebeurt,
zijn de resultaten onmiddellijk na de transcriptie van de responsen beschikbaar
in een digitaal rapport. Het levert bij de volgende meetdoelen zowel
percentielwaarden als percentages: (1) PCC (procent consonanten correct), (2)
Procent fonologische processen, (3) Procent omissies, substituties, distorsies en
addities
van
consonanten,
(4)
Inventaris
substitutieen
syllabestructuurprocessen, (5) Fonetische foutencategorieën in percentages per
consonant, en (6) Inventaris van alle foutencategorieën en processen per foutief
geproduceerd woord.
De 4 andere modules (inconsistentie, diadochokinese, s&r en interdentaliteit en
sneltest) hebben tot doel verdieping in de diagnose mogelijk te maken.
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Veranderd leven, veranderd netwerk, veranderde krachten
Over samenwerken met het netwerk en het krachtenperspectief als
handelingskader bij personen met NAH
ISBN 978-90-5873-110-4, boek, 117 p.
Greet Demesmaeker
Een
niet-aangeboren
hersenletsel
(NAH)
verandert je leven van de ene dag op de andere
ingrijpend. Niets is nog zoals vroeger. Bovendien
krijg je een hersenletsel niet alleen. Je partner,
ouders, kinderen en kleinkinderen, je vrienden en
collega’s, ze zijn allemaal mee betrokken en
getroffen partij. Ook hun leven verandert.
Voortaan staan zij - in meerdere of mindere mate
- in voor de ‘mantelzorg’.
In de zorg voor de persoon met NAH zijn heel wat
professionals actief. De vraag die in dit boek aan
bod komt, is hoe je het best ondersteuning kan
bieden, zowel aan de persoon met NAH als aan
het veranderde netwerk van mantelzorgers rond
hem/haar. Welke rol en positie neem je als professional in? Hoe laat je mensen
in hun kracht? Wat zijn de noden en verwachtingen van (occasionele)
mantelzorgers? Hoe beleven zij de veranderde zorgsituatie? Word je een soort
‘casemanager’ of een ‘netwerkcoach’? Het uiteindelijke doel is een betere
kwaliteit van leven van de persoon met NAH én zijn/haar netwerk.
Het boek biedt theoretische achtergrond, maar is ook heel praktijkgericht (incl.
opdrachten en reflectie over de eigen praktijk). Twee verhalen vormen daarbij
de leidraad: de hoofdrolspelers zijn Nerea (een oudere vrouw met locked-insyndroom) en Eva (een jonge vrouw met NAH). Hoe is hun leven veranderd?
Hoe is hun netwerk veranderd? Vinden ze veranderde krachten in het
veranderde leven?
Dit boek is bedoeld voor iedereen die in Vlaanderen en Nederland betrokken is
bij de zorg aan personen met NAH: (toekomstige) professionele zorg- en
hulpverleners, mantelzorgers, beleidsmensen, enz. De focus ligt op de eigenheid
van een zorgsituatie bij personen met NAH. Maar de aangeboden kaders
overschrijden deze doelgroep: ze zijn toepasbaar voor elk netwerk dat te maken
krijgt met een veranderde zorgsituatie en voor elke professional die
ondersteuning biedt vanuit het krachtenperspectief.
Het boek werd gelanceerd ter gelegenheid van de opening van De week van
NAH, met een door Sig gefilmd interview door Guy Lorent en de auteur.
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Coronavirus …
Info door en voor personen met een verstandelijke beperking
Gratis te downloaden
PDF op www.sig-net.be
Special Olympics België, AHS Gent en Sig
In tijden van coronavirus werkt ook Sig graag mee aan de verspreiding van
zinvolle informatie over de pandemie. Special Olympics nam initiatief om een
online brochure te maken waarin het coronavirus op een aangepaste manier
wordt uitgelegd voor personen met een verstandelijke beperking. Special
Olympics Belgium - Healthy Athletes, docenten van de Arteveldehogeschool
(opleiding Audiologie) en leden van de Sig-intervisiewerkgroep Gehoor en
Verstandelijke beperking vertaalden deze brochure en voegden er sclera picto’s
aan toe. We hopen dat deze brochure enige houvast kan bieden voor mensen
met een verstandelijke beperking in deze ongewoon bizarre tijden.

Aangepaste agenda voor personen met NAH
Gratis te downloaden
PDF op www.sig-net.be
Karen Bruggeman en Lien Van Kerkhove (CAR Oostakker)
Een aangepaste agenda voor personen met een niet-aangeboren hersenletsel
(NAH) kan heel bruikbaar zijn bij specifieke cliënten. De agenda bevat ruimte
voor persoonlijke gegevens, een gebruiksaanwijzing en een aantal tips: bv. alles
op een vaste plaats verzamelen, structureren en ordenen, routine inbouwen,
het markeren van bepaalde gegevens om het geheugen te stimuleren en
makkelijker iets terug te vinden. Voordelen van agendagebruik: (1) de persoon
met NAH is minder afhankelijk van anderen (dus zelfstandiger), (2) de agenda
compenseert, traint en ondersteunt het geheugen, (3) afspraken en taken
worden beter nageleefd, (4) een vaste dagindeling zorgt voor voorspelbaarheid.
We startten in 2018 en ondertussen zijn er vele vaste abonnees, ook voor 2021.
RINAH
Reflectie-instrument NAH (Versie 2.0) - gratis te downloaden
PDF op www.sig-net.be
Ben Schouten, Peter Mariën, Guy Lorent, Dirk Liessens e.a.
Om een beter zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de evolutie
die personen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de chronische fase
doormaken, zette Stijn vzw een praktijkonderzoek op. Bij 142 personen met
NAH werd nagegaan welke evolutie ze doormaakten en welke factoren hierin
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een rol speelden. Samen met een bevraging bij experten leidde dit tot de
inventarisatie van een set van relevante factoren. In nauw overleg met
zorgprofessionals en experten werden de factoren vertaald naar items in een
reflectie-instrument NAH, afgekort RINAH.
RINAH is in de eerste plaats bedoeld als een tool voor zorgverleners om bewust
te blijven van de brede waaier van factoren die een impact hebben op de
evolutie die personen met een NAH doormaken. Het instrument helpt
zorgverleners op het niveau van elk individu te reflecteren over welke factoren
op welke manier een impact hebben. Zo draagt RINAH bij aan de kwaliteit van
de zorgverlening en de kwaliteit van leven van personen met NAH.
Naast het primaire doel als reflectie-instrument resulteert het invullen van
RINAH ook in een risico-indicatie. Elk antwoordalternatief van elk item is
gekoppeld aan een risicoscore. Risicoscores kunnen opgeteld worden per
domein (NAH, PERSOON, AANPAK) of over alle items. Hoe hoger/lager de score,
hoe groter de kans op een negatieve/positieve evolutie. De risico-indicatie helpt
de aspecten van de zorg die mogelijks meer aandacht verdienen, te belichten.
RINAH wordt gratis ter beschikking gesteld voor alle zorgverleners in de sector
die het willen gebruiken.

Overzicht van de overige publicaties
en producties in voorraad
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANOMIX. Werkboek woordvindingsproblemen (Frank Paemeleire, EvelienMarie Olson en An Savonet)
Als spreken niet vanzelfsprekend is … Taaltips voor kinderen met
ontwikkelingsproblemen (Greet Piro en Nele Van Roosbroeck)
Anamnese Meertalige Kinderen (AMK) (Werkgroep Meertalige Kinderen)
BAB (Behavior Assessment Battery) Onderzoeksbatterij voor stotteren (Gene
Brutten en Martine Vanryckeghem)
Doe wat je leest. Begrijpen en uitvoeren van geschreven opdrachten voor
kinderen met autisme (Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys)
DYSAMIX Deel 1. Werkboek dysartrie bij volwassenen (Frank Paemeleire,
Liesbet Desmet, An Savonet en Griet Van Beneden)
DYSAMIX Deel 2. Werkboek dysartrie bij volwassenen (Frank Paemeleire,
Liesbet Desmet, An Savonet en Griet Van Beneden)
FOCUMIX: Werkboek aandachtsproblemen bij volwassenen (Frank
Paemeleire, An Savonet en Griet Van Beneden)
FRONTOMIX: Werkboek executieve stoornissen bij volwassenen (Frank
Paemeleire, Mieke Heirman, An Savonet en Griet Van Beneden)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gelezen en begrepen
(Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys)
Het DCD-doeboek. Psycho-educatie voor kinderen vanaf 9 jaar (Eline
Eeckhautte)
Het Groene Boekje (Sherborne Vereniging)
Het verhaal van Odi: leren omgaan met dysfasie (Begga Van De Walle e.a.)
Ik, ik wil het zelf kunnen. Zelfredzaamheid bij kinderen stimuleren (Nathalie
Vanassche en Selket Willems)
Kiekeboe. Tips en adviezen voor ouders van dove en slechthorende kinderen
(Veerle Devriendt)
KiddyCAT: Communication Attitude Test voor stotterende kleuters (Martine
Vanryckeghem en Gene Brutten)
Kleuters veilig oversteken. Kleutervolgsysteem (SIG i.s.m. Federatie voor
Centra van Ambulante Revalidatie)
KTK-NL - Körperkoordinationstest für Kinder: Herwerkte, gehernormeerde
en vertaalde uitgave (Matthieu Lenoir e.a.)
KOP OP: psycho-educatie bij sociaal-emotionele problemen na NAH
(Wouter Lambrecht en Camille De Schaepmeester)
Miko gaat vooruit! Een verhaal over een rendier met DCD (Ciel Brackenier,
Diane Van De Steene en Hilde Ureel)
Milan in de Wereld zonder cijfers. Stripverhaal over dyscalculie (Lien
Couchez, Diane Van De Steene, Hilde Peirlinck en Paty Van Dyck)
MusicaMova: Psychomotorische training met slagwerkinstrumenten. 101
muzikale ideeën om te gebruiken in de klas (Jan Cherlet en Griet Dewitte)
NAH-fotogroep: het draaiboek (Frank Paemeleire, Hilde Aarts en Griet Van
Beneden)
Opnieuw vogels horen. Getuigenis over Coch-gen (Els Duchesne)
Opbrandend hout geeft vuurrode vlammen van liefde (dichtbundels) (Michèle
Van Overstraeten)
Over (het) leven. Sociale leerverhalen voor kinderen met autisme (Hilde
Cornelis en Hilde Van Beversluys)
Over-Leven met een niet-aangeboren hersenletsel: Twee ervaringsdeskundigen aan het woord (Wim Malfliet en Liesbet Petit)
PDOD: Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (Begga Van De Walle,
Ingrid Herreman en Inge Zink)
Perifere aangezichtsverlamming: Informatiebrochure met advies en
praktische tips (Frank Paemeleire & Liesbet Desmet)
Sherborne bij volwassenen met een handicap (dvd) (Ilse Bontinck e.a.)
Sherborne in het basisonderwijs (dvd) (Tine Missine e.a.)
SCQ: Vragenlijst Sociale Communicatie (Petra Warreyn e.a.)
SOS-2-VL: Systematische Opsporing Schrijfproblemen (Hilde Van Waelvelde e.a.)
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Taalmaatjes. Ouderbegeleiding bij kleuters met taal- en spraakproblemen
(Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Thee drinken in de woestijn (dichtbundel) (Michèle Van Overstraeten)
Tingeling. Help je baby beter horen (Werkgroep Gehoor)
Tussen taal en blokkendoos. Over meertalig opgroeien, spel en speelgoed
(Intervisiewerkgroep Meertalige kinderen)
Uit één stuk. Oefenpakket samengestelde woorden (KIDS Hasselt)
Volgens Willy. Deel 1: Willy en Zwans (verhalen voor personen met een
verstandelijke beperking) (Johan Engels)
Volgens Willy. Deel 2: Wonen in de Groene Leefgroep (verhalen voor
personen met een verstandelijke beperking) (Johan Engels)
Volgens Willy. Deel 3: Emma is mijn lief (verhalen voor personen met een
verstandelijke beperking) (Johan Engels)
Volgens Willy. Deel 4: Pepe Maurice is dood (verhalen voor personen met
een verstandelijke beperking) (Johan Engels)
Zie wat ik zie, doe wat ik doe: Stimuleren van imitatie en gedeelde
aandacht bij jonge kinderen (Petra Warreyn, Joke Honoré & Herbert
Roeyers)

Verkoop publicaties en producties
In de loop van 2020 gingen in totaal 2578 Sig-publicaties over de toonbank, een
lichte daling in vergelijking met vorig jaar. Van het ‘Groene Boekje’ (over
Sherborne) werden meer dan 300 exemplaren verspreid. De nieuwe publicatie
‘GLOBAMIX Deel 1’ werd 137 keer verkocht. Het nieuwe boek over mantelzorg bij
NAH (pas in oktober 2020 verschenen) ging 89 keer over de toonbank. Ook de
verkoop van de pakketten ANOMIX, FOCUMIX, FRONTOMIX en DYSAMIX (deel 1
en 2) en de brochures Kiekeboe en Tingeling bleef het goed doen.

Overzicht aantal verkochte Sig-publicaties en producties

Totaal aantal verkocht

2016

2017

2018

2019

2020

2975

3052

2845

2799

2578
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6. Tijdschrift Signaal
In de loop van 2020, jaargang 29
van Signaal, verschenen vier
nummers: 110 tot en met 113. Dit
was meteen de laatste jaargang
van Signaal op papier. In 2021
kiest de redactie voor een nieuw
digitaal elan voor het tijdschrift,
ondersteund met interactie via
webinars. De nieuwe naam luidt:
Signaal Digitaal.

Nummer 110 (januari-februari-maart 2020)
• Functioneren van gezinnen van een kind met ADHD (Inge Antrop)

Nummer 111 (april-mei-juni 2020)
• Vooruitgang in de chronische fase na NAH: kwantitatieve gegevens van een
praktijkonderzoek (Ben Schouten, Peter Mariën, Miet Vandeberg e.a.)
• Aandacht voor de occasionele mantelzorgers van thuiswonende volwassenen
met NAH (Greet Demesmaeker & Els Pazmany)
• Traag treuren: een verkenning over rouw en verdriet bij mensen die leven
met een hersenletsel (Arno Prinsen & Ellen Witteveen)

Nummer 112 (juli-augustus-september 2020)
• Gezinsgerichte behandeling van kinderen met autisme (Wilfried Peeters)
• ALDeQ-NL, dé Nederlandstalige oudervragenlijst voor moedertaalonderzoek
(Heleen Leysen, Charlotte Mostaert, Tine Patteeuw, Hilde Roeyers e.a.)

Nummer 113 (oktober-november-december 2020)
• Dyslexie: een theoretische update (Annemie Desoete & Christel Van Vreckem)
• Diagnostiek bij lees- en spellingproblemen/stoornissen (Intervisiewerkgroep
Leesstoornissen)
• Een preventieprogramma gericht op het bevorderen van
emotieregulatievaardigheden bij adolescenten: Boost Camp (Astrid De Vos,
Laura Wante, Brenda Volkaert en Caroline Braet)
• Effect van de lockdown voor COVID-19 op bewoners van een residentiële
voorziening (Marte Stevens, Harald De Cauwer e.a.)
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Op basis van de cijfers hieronder zien we in 2020 een verdere daling van het
aantal betalende abonnees. In 2021 zetten we in op ‘Signaal Digitaal’.

Overzicht van het aantal abonnementen
Abonnees Signaal

2016

2017

2018

2019

2020

CAR en COS

14

15

12

12

12

CLB

31

27

17

15

10

Particulieren

216

185

175

182

178

Buitengewoon Onderwijs

14

28

24

21

15

Voorzieningen VAPH

26

21

16

16

14

Ziekenhuissector

2

2

2

2

2

Opleidingen

18

20

20

16

14

Bibliotheken

4

5

4

3

2

Varia

37

30

30

29

27

362

333

300

296

274

Participanten Sig

38

38

35

39

39

Kernredactie & Adviesraad

17

19

19

19

19

Raad Van Bestuur

14

14

14

14

14
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7. Docudienst
De uitleningen en bezoekjes aan de docudienst gingen (niet verwonderlijk) de
diepte in tijdens coronatijden. We maakten van deze tijd gebruik om onder impuls
van de nieuwe bibliotheekmedewerker de docudienst volledig te reorganiseren.
Hieronder een verslag 2020, een conversiejaar.

Swot
In de eerste maanden van 2020 werd de werking van de Docudienst
onderworpen aan een kritische reflectie om de werking ervan te optimaliseren.
De representativiteit van de collectie, de actualiteitswaarde van de werken, de
frisheid van presentatie, de eenvoud van de consultatie, dit alles bleek niet meer
te voldoen aan hedendaagse standaardnormen. Zowel voor de jonge hoogopgeleide (vaak medisch geschoolde) specialisten als voor het grote publiek was
de ontsluiting van de nochtans prima collectie niet meer aantrekkelijk.
Om één en ander objectief in kaart te brengen, werd de opdracht gegeven een
SWOT-analyse te maken om de sterktes, zwaktes, opportuniteiten en valkuilen
in één beeld te kunnen vatten. Hierbij werden de belangrijkste aspecten van
een moderne bibliotheek grondig en kritisch doorgelicht. De collectie zelf, de
bibliotheekinfrastructuur, de catalogus, de collectievorming en de marketingmogelijkheden werden getoetst aan hedendaagse desiderata.
We onderzochten de mogelijkheden om met de prima collectie een jong, terecht
veeleisend, hoog opgeleid publiek te bereiken. Het wieden van de collectie
(waarbij de oudere werken in het magazijn worden geplaatst) en het instant
beschikbaar maken door rubriekplaatsing, waarbij in één oogopslag duidelijk
wordt wat over een bepaald onderwerp aanwezig is, zijn noodzakelijke
voorwaarden voor een snelle consultatie. Een aanwinstenplaatsing, waarbij alle
rubrieken door elkaar worden aangeboden en men eerst langs de catalogus
langs moet om een werk te vinden, is niet meer van deze tijd!

Plannen & … een nieuwe naam, een nieuw verhaal
De doorlichting was het onderwerp van een volledige stafvergadering eind
januari. De conclusie luidde dat het best was zo snel mogelijk de Docudienst om
te turnen tot een performante bibliotheek, zonder de werking ervan te
verstoren. Gezien het werkvolume dat te voorzien was, werden twee deeltijdse
vrijwilligers en een stagiaire ingeschakeld om de extra bibliotheektaken tot een
goed einde te brengen.
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Het omzetten van de materialen ging echter niet over één nacht ijs. Er ging
namelijk een grondige analyse aan vooraf die cijfermatig duidelijk maakte hoe
een rubrieksindeling zou worden vertaald naar een nieuwe plaatsing in de
rekken. Ook het numeriek gewicht van de materialen die als uitleenbaar en nietuitleenbaar (maar wel ter plaatse consulteerbaar), in boek- of artikelvorm
werden ingebracht in de catalogus en rubriek per rubriek afgewogen. Zonder
deze cijfermatige gegevens was het omturnen van de bibliotheek niet mogelijk
geweest. De resultaten ervan (de diagrammen) werden powerpointgewijs aan
de hele ploeg voorgesteld, die de doorlichting als een echte eye-opener ervoer.
Niet alleen op het gebied van inhoudelijke ontsluiting, maar op het gebied van
hernieuwde rekkenplaatsing, het ter beschikking stellen van een comfortabele
zithoek en het frontaal presenteren van tijdschriften werd een ruimtelijk
ordeningsplan gemaakt (zie hieronder het ontwerp).

De solidariteit onder de Sig-vrijwilligers was groot om de handen aan de ploeg
te slaan en de make-over zo snel als mogelijk een succes te maken. Er kwam
ook snel een nieuwe naam voor de Docudienst naar voor, nl de Sig-bib!

On the floor
Plannen zijn er niet alleen om kritisch doorgelicht te worden, maar bij consensus
ook om te worden gerealiseerd!

63

Activiteitenverslag Sig

Daarom beslisten we ‘getrapt’ te werk te gaan. Een plan uitwerken moet
namelijk ‘smart’ gebeuren. Niet enkel in de zin van ‘slim’, wel in de betekenis
van het acroniem voor ‘haalbaarheid en realistisch en realiseerbaar binnen een
vooraf bepaalde tijd’.
Intussen was het maart 2020 geworden en sloeg de coronabom in alle hevigheid
toe. Er lag een titanenwerk op de plank. Elke publicatie moest niet enkel een
nieuw plaatsje krijgen (waarbij de onmiddellijke ‘visibiliteit’ een belangrijk
criterium werd), maar ook correct worden omgewerkt in de elektronische
catalogus (Bidoc), dus van een aangepaste (herwerkte) notatie worden
voorzien. Zaak was dus een goede communicatie tussen de bibliothecaris en zijn
vrijwilligersteam te realiseren.
We overbrugden een tijdelijke werkloosheid, maar bij de heropstart golden de
volgende principes als ‘guidelines’: ga op zoek naar (en respecteer) eenieders
competenties, communiceer telkens over een aantal aan jou toegewezen acties
(het ‘stavaza’-principe), stel vragen indien nodig (dus speel nooit ‘cavalier seul’),
wees trots op wat je gerealiseerd hebt. Taken werden ‘geclustered’ om overlap
te voorkomen (de vrijwilligers werkten dus aan hun eigen taak zonder elkaar ‘in
de weg te lopen’), in een mooie mix van competentie, verbondenheid en
autonomie. Het moet vermeld dat elke vrijwilliger hierbij het beste van zichzelf
gegeven heeft! Dit resulteerde in een zichtbare vooruitgang in de omwerking
van de collectie.
Dat één en ander ook geleden heeft onder de (noodzakelijke)
veiligheidsprincipes die tijdens een pandemie gelden, is de evidentie zelve. Elke
medewerker opereerde in een afzonderlijke ruimte en op een voor hem geldend
(apart) tijdstip, uiteraard met in acht neming van de andere coronavoorschriften. Dit kwam de snelheid van omwerking uiteraard niet ten goede,
maar toch was het zeker ook geen sisyfusarbeid, integendeel! Voor elk van hen
werd een specifiek ‘takensegment’ gedefinieerd, waarbij onder andere een groot
aandeel werd gereserveerd voor de omgang met de catalogus (Bidoc). Stap
voor stap beschrijvingen, voorzien van de nodige screenshots, zorgden voor een
veilige begeleiding. De ‘kersen op de taart’ leverden ze zelf aan.
Een greep: Paul leverde een ontwerp van interieurinrichting aan en herwerkte
de tijdschriftencollectie, Bob cijferde mee aan de segmentering van de rubrieken
voor een optimale plaatsing (en realiseerde dit mee), Micheline leverde schitterend werk binnen de fysieke afhandeling van de herplaatsing van een groot
aantal werken, Guy werkte de audiovisuele materialen om… Veel kleine dingen
blijven hiermee onderbelicht, maar het is vooral het sérieux waarmee ieder zijn
verantwoordelijkheid heeft genomen die vermeld mag worden. De postcoronatijd zal zeker de gelegenheid bieden hen in de bloemetjes te zetten!
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What’s another year?
De kop is van Johnny Logan, die hiermee voor Ierland in 1980 het
Eurovisiesongfestival won. Ieren hebben de reputatie stugge, harde werkers te
zijn. Dat geldt voor onze vrijwilligers ook, al kan je hierbij ‘stug’ vervangen door
‘sociaalvoelend’.
Het is dank zij hun inspanningen dat we mooi op koers zitten in de herwerking
van de collectie. Zover zelfs dat ongeveer twee derde van de collectie een nieuw
plaatsje heeft gekregen. De tijdschriftencollectie is zelfs in zijn geheel
gebruiksklaar in de nieuwe Sig-bib.
De volgende uitdagingen staan op onze to-do lijst:
•
•
•

•

Verder afwerken van de nog niet geconverteerde werken. Noot: ze zijn
wel allemaal via de catalogus ter beschikking.
De herinrichting (make-over) van de Sig-bib zelf naar een fris ogende
bibliotheek.
Een grootse communicatiecampagne (via nieuwsbrieven, website, social
media) van de heringerichte Sig-bib, met werving en re-activering van
nieuwe leden, post-corona …
De aanpassing van de catalogus lay-out (Bidoc) naar een moderner en
meer hedendaags zoeksysteem, wat moet resulteren in een catalogus
die qua look-and-feel aan alle hedendaagse eisen voldoet en volledig
ingebed is in onze nieuwe website.

Als we dat allemaal realiseren, liggen er een hoop nieuwe uitdagingen te
wachten, want het aanleveren van hedendaagse informatie is een levenswerk
en stopt nooit.
Het blijft een collectief gebeuren. Sig-medewerkers en -bezoekers kijken samen
uit naar een tijd waarin het ‘normaal’ is dat permanente groei een
vanzelfsprekendheid wordt!
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8. Wetenschappelijk onderzoek
In 2020 bood Sig ondersteuning aan verschillende onderzoeksprojecten,
waaronder een aantal met deelonderzoeken. Thema’s van onderzoek variëren
van leerstoornissen, ASS en ADHD tot DCD, maar omvatten ook het ontwikkelen
van onderzoeksmateriaal (o.a. spraakklankonderzoek). De projecten kaderen in
een samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen: UGent, KU
Leuven, UZ Gent, UZ Brussel, University of Central Florida, Arteveldehogeschool,
HoGent, Thomas More, Vives, Howest en Artesis Plantijn Hogeschool.
De meeste onderzoeksprojecten in 2020 bleven lopen. Er kwamen geen nieuwe
projecten bij. Het Wetenschappelijk Netwerk en het Wetenschappelijk Platform
werden regelmatig per e-mail bevraagd over inhoudelijke aspecten van de Sigwerking (bv. vorming voor professionelen).
Vanaf 2021 worden de werking van het Wetenschappelijk Platform en de
werkzaamheden van de redactie van Signaal Digitaal onder één nieuw overleg
voorzien, met als doel wetenschap en praktijk nog meer op elkaar af te
stemmen.
Om praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek te stimuleren en om permanent
kwalitatieve vorming op te zetten werken het Wetenschappelijk Platform en de
Adviesraad Vorming en opleiding ook samen. Specifieke aandacht gaat hierbij
naar de volgende onderwerpen:
•

•

•

In het kader van verantwoord handelen, aandacht schenken aan de
mate waarin kenmerken en vaardigheden van de therapeut een effect
hebben op de werkzaamheid van de interventie en hoe zich dit verhoudt
tegenover het effect van de methode zelf
Empowerment: het versterken van de eigen mogelijkheden en middelen
van de cliënt en zijn omgeving om zoveel mogelijk zelf problemen op te
lossen of ermee te leven
Het biopsychosociaal model van menselijk functioneren (WHO) en de
daarop gebaseerde classificatiesystemen

Op de volgende bladzijden wordt per onderzoeksproject de stand van zaken
weergegeven.
Alle onderzoeksprojecten kaderen in de samenwerkingsovereenkomst van de wetenschappelijke werking van Sig met
de Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie vzw.
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Onderzoeksprojecten
Ontwikkeling van een spraakklankonderzoek voor Vlaanderen (SKO)
(o.l.v. Joris Vanopstal en de werkgroep SKO, bestaande uit medewerkers van
Arteveldehogeschool, HoGent, Thomas More, Vives, KU Leuven en UGent)
De werkgroep SKO werd in 2011 opgestart en heeft als opdracht een nieuw
spraakklankonderzoek (SKO) te ontwikkelen. Aan dit project werken o.a.
vertegenwoordigers van alle opleidingen logopedie mee. In 2018 werd het
normeringsonderzoek afgesloten. Aan dit onderzoek participeerden 744
Vlaamse kinderen, gebalanceerd gekozen op basis van gender en woonplaats
en verdeeld over 6 leeftijdsgroepen gaande van 2;6j tot 7;11j. De test wordt
computerondersteund afgenomen en biedt een geautomatiseerde fonetische en
fonologische resultatenverwerking. Het SKO werd hiervoor geïntegreerd in het
e-health platform ASISTO. Voor de ontwikkeling van dit digitale luik wordt
samengewerkt met de Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen, ELIS van
UGent, in de werkgroep vertegenwoordigd door prof. dr. ir. em. Jean-Pierre
Martens. In september/oktober 2020 werd het SKO-basisonderzoek coronaveilig
gelanceerd in heel Vlaanderen voor in totaal 112 belangstellenden (Sig
Gijzegem, AHS Gent, Thomas More Antwerpen, Vives Brugge en Hasselt). Het
SKO werd ook online voorgesteld tijdens een overleg van CAR-directies en
tijdens 2 webinars in december 2020. De procedures via de Sig-webshop en
ASISTO voor zowel de individuele als groepslicenties zijn ondertussen
gestroomlijnd. Voor groepslicenties werken we met een instituutmanager, die
de accounts van de groep beheert. Tegelijkertijd werd gewerkt aan de verdere
ontwikkeling van bijkomende modules die o.a. verdieping in de diagnose moeten
mogelijk maken. Deze worden voorzien in de loop van 2021 en 2022.
Het profiel van kinderen met een leerstoornis
(Annemie Desoete, Petra Warreyn en Elke Baten, aOP typisch en atypisch lezen
UGent)
Het Opportunity Propensity-Model (OP-model) bundelt predictoren van typisch
en atypisch leren. Dit model stelt dat leren afhangt van kansen (opportunities)
en van propensity-factoren. Een aantal kinderen met en zonder leerstoornissen
werd longitudinaal opgevolgd om na te gaan wat hun welbevinden, motivatie
en leren voorspelde. Daarnaast werd nagegaan wat de ervaringen zijn van
ouders en hulpverleners i.v.m. de diagnostiek en behandeling van
leerstoornissen in Vlaanderen. Ook werd nagegaan wat de impact van het
sluiten van de scholen op het leren en welbevinden van kinderen met
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leerstoornissen is. De bevindingen van deze onderzoeken worden momenteel
samen gezet.
Ten slotte werd ook verkend of de impact van leerstoornissen zich beperkt tot
de kindertijd en hoe we eventuele drempels in het hoger onderwijs en in de
transitie naar de arbeidsmarkt kunnen verlagen. Om het brede publiek te
sensibiliseren werd een digitale escaperoom gemaakt om te laten ervaren wat
de drempels zijn die mensen met dyslexie en dyscalculie ervaren tijdens het
solliciteren.
De ontwikkeling van jonge kinderen met (een verhoogde kans op)
autismespectrumstoornis (o.l.v. Petra Warreyn, Sofie Boterberg, Ellen
Demurie, Sara Van der Paelt & Herbert Roeyers, UGent)
Dit project bestaat uit verschillende deelstudies:
Interventie: Op dit moment loopt een onderzoek naar de haalbaarheid en
werkzaamheid van het ouderprogramma ImPACT in de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor ASS. Door de maatregelen genomen in het kader van de COVID-19
pandemie liep het onderzoek vertraging op. We verwachten de dataverzameling
in 2021 te kunnen afronden. In 2021 wordt ook gestart met een pilootproject bij
jonge kinderen zonder diagnose, maar met een verhoogde kans op ASS (omdat
ze een oudere broer of zus met ASS hebben of omdat ze extreem vroeggeboren
zijn). In een pilootproject zal aan ouders van deze kinderen een kortere, gewijzigde
versie van het ouderprogramma aangeboden worden.
Regressie bij kinderen met ASS: Bij ongeveer één derde van de kinderen met ASS
lijkt er sprake geweest te zijn van regressie in de vroege ontwikkeling (stagnatie
of verlies van bepaalde vaardigheden). Wat deze subgroep van kinderen precies
onderscheidt van andere kinderen met ASS, wat de regressie eventueel kan
voorspellen en wat de prognose is van deze kinderen, is echter nog onduidelijk.
Daarom onderzoekt Sofie Boterberg een groep kleuters en lagereschoolkinderen
met ASS om de verdere ontwikkeling van kinderen met en zonder regressie in
kaart te brengen. De dataverzameling werd afgerond, momenteel worden de
resultaten verwerkt en verschillende publicaties voorbereid. Sofie behaalde in 2020
haar doctoraat. In het voorjaar van 2021 zal een nieuw project opgestart worden
waarbij het verband tussen regressie en repetitief en stereotiep gedrag verder
onderzocht zal worden. Ouders en hun kinderen met ASS die in de periode 20152018 deelnamen aan het onderzoek, zullen hiervoor terug uitgenodigd worden.
Daarnaast nodigen we ook graag andere kinderen met ASS tussen 3 en 16 jaar uit
voor dit onderzoek.
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Opvolging van baby’s met een verhoogde kans op ASS: In 2019 werden de laatste
kinderen van de ‘babystudie’, die broertjes en zusjes van kinderen met ASS opvolgt
op de leeftijd van 5 tot en met 36 maanden, gezien. Op basis van de verzamelde
gegevens werden al een aantal artikels gepubliceerd, verdere publicaties zijn in
voorbereiding. Begin 2018 werd in samenwerking met de KU Leuven een nieuwe,
grootschalige studie opgestart: TIARA (Tracking Infants At Risk for ASD). Hierbij
worden drie groepen kinderen opgevolgd: broertjes en zusjes van kinderen met
ASS, vroeggeboren kinderen (zwangerschapsduur < 30 weken) en kinderen met
hardnekkige, idiopathische voedingsproblemen. De kinderen worden gezien op de
leeftijd van 5, 10, 14, 24 en 36 maanden, met een uitgebreid protocol dat onder
andere peilt naar taal, motoriek, gedrag, cognitie, sociale informatieverwerking,
neurofysiologie, neurometabole en genetische factoren.
Hersenontwikkeling en gedrag bij kleuters met ASS, ADHD of een verstandelijke
beperking: In 2019 startte de PIP-studie op, een deelstudie van de grootste
Europese autisme-studie tot nu toe: Aims-2-Trials. PIP staat voor ‘the Pre-School
Brain Imaging and Behaviour Project’, en heeft als doel om biomarkers of andere
factoren te identificeren die mogelijk kunnen voorspellen hoe kleuters met ASS
zich de komende jaren zullen ontwikkelen, of ze bijkomende problemen zoals
ADHD of epilepsie zullen ontwikkelen, en welke kinderen eventueel baat kunnen
hebben bij bepaalde interventies. In de PIP-studie worden kinderen over een
periode van drie jaar opgevolgd waarbij er o.a. een MRI scan wordt gedaan. De
dataverzameling is volop bezig, maar we zoeken nog veel nieuwe deelnemertjes.
Implementatie van ICF in de CAR
(Jolien Veys en Greetje Desnerck, Howest)
Het biopsychosociale model maakt een synthese tussen het medische en sociale
model van gezondheid door het menselijk functioneren te beschouwen als een
samenspel tussen biologische, individuele en sociale factoren. Het is dit model
dat de Internationale Classificatie van het Menselijk Functioneren (ICF)
ondersteunt. Internationaal en nationaal wordt er steeds meer belang gehecht
aan dit model. Het is belangrijk ook in de sector van de CAR een omslag te
maken van een eerder medisch model naar het biopsychosociale model.
Sig probeert via opleiding en informatie de CAR-sector mee te sturen in deze
koerswijziging via vorming. Het vormingstraject bestaat uit vijf niveaus: (1)
inleidende studiedag, (2) driedaagse workshop, (3) supervisiewerkgroep, (4)
intervisiewerkgroep, en (5) coaching op de werkvloer. Concrete informatie over
de vorming vindt u elders in dit activiteitenverslag.
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Naast dit vormingstraject werd Sig ook actief betrokken bij het ICF-Lab-project
van HoWest, begeleid door Jolien Veys en Greetje Desnerck. Dit project wil de
leemte vullen m.b.t. de implementatie van ICF in Vlaanderen. Het doel van het
ICF-Lab is organisaties (in eerste instantie CAR) te begeleiden in het
implementeren van ICF en het vertalen van good practices uit het buitenland
naar Vlaanderen, met aandacht voor eventuele nodige aanpassingen aan de
specifieke Vlaamse context.
Ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen met een
autismespectrumstoornis
(Dieter Baeyens, Ilse Noens, Simona Sankalaitė, Jolien Dewandeleer & Laura
Mattys, KU Leuven)
Aan de onderzoekseenheid Gezins- en Orthopedagogiek van de KU Leuven wordt
onderzoek verricht naar de ontwikkeling van kinderen en jongvolwassenen met
autismespectrumstoornis (ASS). Sig ondersteunt twee lopende onderzoeken.
Jongvolwassenen met ASS: theoretisch model van determinanten en uitkomsten
van ontwikkelingstaken: Dit onderzoek wil de verhalen en expertise van
ervaringsdeskundigen samenbrengen, relevante thema’s identificeren en
mogelijkheden voor een betere ondersteuning verkennen. Personen met ASS
worden geconfronteerd met diverse uitdagingen wanneer ze de stap naar de
volwassenheid zetten. In het bijzonder de overgang zowel van jeugdzorg naar
volwassenenzorg als van het secundaire naar het hoger onderwijssysteem stelt
hen potentieel voor grote uitdagingen. Eerder onderzoek suggereerde dat
leeftijdsspecifieke begeleidingsprogramma's voor personen met ASS schaars zijn
en dat meerdere beschikbare zorgprogramma's onvoldoende effectief zijn.
Hierdoor is er in deze groep een groot risico op het hardnekkig blijven bestaan of
zelfs verergeren van functionele en participatieproblemen. Het doel van dit
onderzoek is om de ontwikkeling van personen met ASS doorheen de
jongvolwassenheid (17-25 jaar) beter te begrijpen, zodat de overgangszorg en begeleiding beter aangepast kan worden aan hun noden. Hiervoor werden
jongvolwassenen met ASS, hun ouders en hulpverleners betrokken in een
kwalitatieve studie, die het belang van sociale relaties en vergelijking voor
jongvolwassenen met ASS en hun omgeving benadrukte. Bovendien werd
vastgesteld dat het nadenken over hoe beslissingen de toekomst kunnen
beïnvloeden, en hoe ASS een plaats kan krijgen in de toekomst centraal stonden
in de verzamelde narratieven. Hieraan kan extra aandacht besteed worden in de
klinische praktijk. In een tweede stap werd door middel van een online
vragenlijstenstudie bekeken wat psychologische kenmerken zijn van typische
jongvolwassenen in Vlaanderen. De resultaten hiervan zijn momenteel ingediend
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ter publicatie. In een laatste stap zal worden vergeleken hoe jongvolwassenen met
ASS verschillen van de typische jongvolwassenen in Vlaanderen.
Switch-onderzoek over het verband tussen leerkracht-leerling relatie en het
werkgeheugen van leerlingen (met ASS): Het project bestudeert de rol van
bepaalde kenmerken van de leerkracht (bv. leeftijd, aantal jaar ervaring als
leerkracht) en bepaalde kenmerken van het kind (bv. leeftijd, ASSsymptomatologie) bestuderen. Onderzoek heeft aangetoond dat een positieve
werkrelatie tussen leerkracht en leerlingen kan leiden tot betere schoolse
prestaties. Het bewijs voor de invloed van de relatie tussen leerkracht en leerling
op de prestaties van het werkgeheugen van de leerlingen is echter nog beperkt.
We hebben vooral nog te weinig zicht op de specifieke eigenschappen van zowel
het kind als de leerkracht die een impact hebben op dit verband. We willen met
dit project nagaan welke kinderen moeilijkheden ondervinden bij het opbouwen
van een goede leerkracht-leerling relatie. Daarbij willen we specifiek de
vergelijking maken tussen leerlingen met en zonder ASS. Verder onderzoeken
we welke factoren de relatie tussen de leerkracht en leerling kunnen bevorderen
en wat de specifieke aandachtspunten hierbij zijn voor leerlingen met een
autismespectrumstoornis. Tenslotte willen we in deze studie nagaan wat de
invloed van deze leerkracht.
Gezinsbeïnvloedingsprocessen bij kinderen met ADHD (Inge Antrop,
Jan De Meulenaere & G. Lemmens, UZ Gent)
De uitkomst van ADHD wordt mee bepaald door het ontstaan van comorbide
moeilijkheden die vooral worden gemedieerd door de sociale omgeving van het
kind. In het bijzonder werden hierbij conflictueuze ouder-kindrelaties uitvoerig
beschreven, waarbij enerzijds de actieve betrokkenheid van ouders of anderzijds
de passieve invloeden (bv. temperament) vanuit het kind werden onderzocht.
Recent onderzoek in de verklaring van ouder-kindrelaties onderstreept meer en
meer het belang van bidirectionele verklaringsmodellen, zoals het social
relations model (SRM): ouders en kinderen worden hierbij beschouwd als
gelijkwaardige partners in de ontwikkeling van hun relatie. Beiden zijn in de
mogelijkheid om invloed op een ander uit te oefenen. Het doel van deze studie
is de wederzijdse gezinsbeïnvloedingsprocessen in gezinnen met ADHD
gedetailleerd te onderzoeken, vergeleken met controlegezinnen (normaal,
depressie) via de SRM-techniek. Bij bidirectioneel onderzoek gebruikmakend van
deze techniek focust men op de 'actoreffecten' van ouders (bv. de mogelijkheid
van de ouders tot beïnvloeding van kinderen), de 'partnereffecten' van kinderen
(bv. de gevoeligheid van kinderen voor invloed van ouders), de 'actoreffecten'
van kinderen (bv. de mogelijkheid van kinderen tot beïnvloeding van de ouders),
de 'partnereffecten' van ouders (bv. de mate waarin ouders beïnvloedbaar zijn
door kinderen) en alle relatie- en gezinseffecten. De SRM-techniek houdt aldus

71

Activiteitenverslag Sig

simultaan rekening met de persoonlijkheid van elk gezinslid, de specifieke
relaties tussen elk gezinslid en de familiefactoren daarrond.
Tot op heden werd er nog geen onderzoek gepubliceerd dat bidirectionele
processen bij gezinnen met een kind met ADHD in zijn totaliteit bestudeert.
Nieuwe inzichten in de ouder-kindrelatie bij ADHD kunnen meer gerichte
gezinsinterventies helpen ontwikkelen. In de loop van 2020 werd de
dataverzameling verdergezet.
Het effect van reflectief functioneren bij Waakzame Zorg
(Bart Colson, UZ Brussel - PAika); Johan Vanderfaeillie (VUB); Patrick Luyten (KUL)
Dit project betreft een doctoraatsonderzoek over het effect van reflectief
functioneren (of mentaliseren) bij Waakzame Zorg. We wensen op dit moment
van het onderzoek instrumenten te ontwikkelen die beide onderdelen (reflectief
functioneren en Waakzame Zorg) zo goed mogelijk kunnen meten, meer specifiek
bij mensen die beroepshalve te maken hebben met kinderen en jongeren tussen
2,5 en 18 jaar. Veel onderzoek richt zich op ouder-kindrelaties, maar beide
perspectieven worden ook zeer vaak gehanteerd door hulpverleners zelf, in
scholen of sociale diensten in andere contexten.
Er wordt daarom in ons huidige onderzoek extra aandacht besteed aan hoe u kijkt
naar en omgaat met conflictsituaties tussen een professional en een kind/jongere
(een conflictsituatie = een interactie waarin u als volwassene met een kind/jongere
belandde omwille van een verschil tussen wat u of het kind wou. Het moet gaan
over een gebeurtenis waarbij u, het kind of beiden geëmotioneerd raakten.) In de
loop van 2019 werden de data voor dit onderzoek verzameld. Verwerking en
publicatie van de resultaten is voorzien voor 2021.
Participatie bij jonge kinderen met een ontwikkelingsvertraging/
stoornis (vermoeden van ADHD en/of DCD en/of ASS) (Marieke
Coussens, Dominique Vande Velde & Guy Vanderstraeten, UZ Gent)
Betrokken zijn in het dagelijks en maatschappelijke handelen is een essentiële
voorwaarde voor kinderen om te leren. Participatie is het proces waarin kinderen
zich kunnen engageren in dagelijkse activiteiten in een betekenisvolle context.
Door de opmars van het ICF ligt de focus in de hulpverlening op ‘het bevorderen
of optimaliseren van participatie en kwaliteit van leven’ van kinderen en hun
ouders. Praktijkervaring en onderzoek leren ons dat het niet evident is om
participatiebevorderend te werken. Uit grootschalig Amerikaans/Canadees
onderzoek in de vroegbegeleiding blijkt dat slechts tussen de 0,4% tot 1,3% van
de gegeven interventies zich richten op participatie, ook al is het belang van de
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focus op participatie bewezen. Jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis
ervaren ook meer participatieproblemen. Omgevingsfactoren en persoonlijke
factoren bepalen sterk hoe goed een kind al dan niet kan participeren. Hoe jonger
het kind, hoe waarschijnlijker het is dat gelegenheden voor participatie bepaald
worden door ouders en verzorgers. Wanneer jonge kinderen in een zo optimaal
mogelijk omgeving opgroeien, is de prognose voor zowel het kind als de ouders
gunstiger. Er is echter nog maar weinig onderzoek verricht naar participatie bij
jonge kinderen, zeker niet als het niet om fysieke beperkingen gaat. Er zijn ook
geen gegevens beschikbaar over hoe jonge kinderen zelf hun participatie beleven
en invullen. Ook de noden en wensen van ouders van jonge kinderen zijn
onvoldoende gekend. Nochtans geeft onderzoek aan dat ze een cruciale factor
spelen in het bevorderen van de participatie mogelijkheden van hun kind.
Op deze thematiek wil dit onderzoek ingaan. Gegevens hierover zou het werkveld
de nodige handvatten kunnen aanreiken i.f.v. het optimaliseren van participatie bij
jonge kinderen met een ontwikkelingsstoornis zoals ADHD, DCD en/of ASS.
Er zijn voor het psychometrisch onderzoek naar de YC-PEM al data verzameld,
maar er zijn nog bijkomende data nodig. We zijn vooral op zoek naar ouders van
vooral kleuters en peuters met een vermoeden van een ontwikkelingsstoornis.
Life balance bij jongeren: assessment & ontwikkeling van telecoaching
(Daphne Kos, Niki Bulckmans en Sven Van Geel, Artesis Plantijn)
In het najaar 2016 startte het projectmatig wetenschappelijk onderzoek rond ‘Life
balance bij jongeren’. Life balance omvat het evenwicht dat personen ervaren in
alle activiteiten en engagementen waarin ze betrokken (willen) zijn (zoals werk,
school, gezin, sociaal leven, hobby’s). Jongeren met en zonder
gezondheidsproblemen kunnen in de loop van het leven een verstoorde life
balance ervaren, waardoor mogelijk bepaalde rollen (bv. medescholier, sportmaat)
niet meer vervuld kunnen worden. Er is echter een gebrek aan assessment
instrumenten om life balance in kaart te brengen bij jongeren. Bovendien is er
weinig onderzoeksmateriaal over de strategieën die (ergo)therapeuten kunnen
aanbieden om een goede life balance te vinden en te behouden. De ontwikkeling
van mobiele applicaties ter ondersteuning van dienstverlening in de
gezondheidszorg lijkt voornamelijk bij de groep jongeren zeer zinvol. Het doel van
deze studie is tweeledig: enerzijds wordt een assessment instrument ontwikkeld
of aangepast voor het in kaart brengen van de life balance bij jongeren tussen 12
en 18 jaar met een goede of verstoorde life balance. Daarnaast zal ook een
interventie op basis van telecoaching ontwikkeld worden voor de optimalisatie van
de life balance binnen deze groepen.
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Afgelopen jaar werden een literatuuronderzoek en een conceptanalyse uitgevoerd.
Door middel van interviews en focusgroepen werden er kwalitatieve gegevens
verzameld om het concept life balance vanuit het perspectief van de jongeren
beter te leren kennen. Op basis van deze informatie wordt momenteel een mobiele
applicatie ontwikkeld als assessment en een app voor coaching van de jongeren
naar een betere life balance. Met behulp van interviews en focusgroepen worden
de apps ontwikkeld en bijgesteld in co-creatie met de jongeren.
Hernormering van de BAB (Behavior Assessment Battery) voor
Vlaanderen en Nederland
(Martine Vanryckeghem, University of Central Florida, Orlando, USA)
De Behavior Assessment Battery (BAB) voor kinderen en volwassenen is in 20012002 genormeerd voor een Nederlandstalige populatie en in 2003 gepubliceerd
door Sig. Sindsdien staat de BAB op de limitatieve lijst van tests van het Riziv.
Ondertussen is een herwerkte BAB-versie tot stand gebracht; een hernormering
dringt zich dus op. Gezien de aangetoonde bruikbaarheid van en interesse voor de
BAB in Vlaanderen en Nederland wordt in dit onderzoeksproject de hernormering
gerealiseerd van de vernieuwde BAB. Contacten zijn al gelegd met de hogescholen
VIVES, Thomas More en Artevelde om via bachelor studenten mee te werken aan
de normering. In eerste instantie komt de BAB voor volwassenen aan bod. Daarna
volgt de BAB voor kinderen.

Selectie van wetenschappelijk bijdragen naar aanleiding
van deze onderzoeksprojecten
Arslan, M., Warreyn, P., Dewaele, N., Wiersema, J.R., Demurie, E., & Roeyers, H.
(2020). Development of neural responses to hearing their own name in infants at low
and high risk for autism spectrum disorder. Developmental Cognitive Neuroscience, 41,
100739.
Baten, E., Vansteenkiste, M., De Muynck, G., De Poortere, E., Desoete, A. (2020). How
can the blow of math difficulty on elementary school children’s motivational, cognitive
and affective experiences be dampened? The critical role of autonomy-supportive
instructions. Journal of Educational Psychology. 112 (8), 1490-1505.
Boterberg, S., Demurie, E., Warreyn, P., Bruyneel, E., Bontinck, C., & Roeyers, H.
(2020). Early developmental trajectories and loss of skills in infants at elevated likelihood
for autism spectrum disorder: A prospective study. Poster presentation at the virtual
International Congress on Infant Studies, July 6-9th, 2020.
Boterberg. S., (2020). Developmental regression and mitochondrial dysfunction in
children with autism spectrum disorder. Doctoraat Universiteit Gent. Faculteit
Psychologie en Pedagogische Wetenschappen.
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Bruyneel, E., Demurie, E., Boterberg, S., Warreyn, P., & Roeyers; H. (2020). Validation
of the Language ENvironment Analysis (LENA) system for Dutch. Journal of Child
Language, first view, 1-27.
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abilities in developmental disabilities. Research Developmental Disabilities., 107,
RIDD_103805
Desoete, A., Baccarne, B., Robaeyst, B., Duthoo, W., Haenebalcke, H., Lissens, F., Al
Asmar, M., Willemes, D., & Brysbaert, M. (2020). Slagen met dyscalculie in het hoger
onderwijs. OWL Press.
Desoete, A., Vercaemst, V., Samyn, F., De Busschere, A., Dewulf, B., Baudonck, M., &
Vanhaeke, J. (2020). KRT-R DIGI. Een nieuwe digitale rekentest voor lager onderwijs.
Caleidoscoop, 4/2020, 28-35.
Hendry, A., Jones, E.J.H., Bedford, R., Konke, L.A., Ali, J.B., Bolte, S., Brocki, K.C.,
Demurie, E., Johnson, M., Pijl, M.K.J., Roeyers, H., Charman, T., and the Eurosibs Team
(2020). Atypical Development of Attentional Control Associates with Later Adaptive
Functioning, Autism and ADHD Traits. Journal of Autism and Developmental Disorders,
50, 4085-4105.
Lissens, F., Al Asmar, M., Willems, D., Van Damme, J., De Coster, S., Demeestere, E.,
Maes, R., Baccarne, B., Robaeyst, Duthoo, W., & Desoete, A. (2020). Het stopt nooit…De
impact van dyslexie en/of dyscalculie op het welbevinden en studeren van
(jong)volwassenen en op de transitie naar de arbeidsmarkt: een bundeling van Vlaamse
pilootstudies. Tijdschrift voor Logopedie. In druk.
Nena Van de Pol. (2020). De interbeoorelaardbetrouwbaarheid van de ProRFC. Een
pilootstudie. Masterthesis, VUB.
Vlaeminck, F., Vermeirsch, J., Verhaeghe, L., Warreyn, P., & Roeyers, H. (2020).
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Development, 59, 101442.
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I., & Roeyers, H. (2020). Follow my lead: Parent-child interaction in infants at elevated
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Congress on Infant Studies, July 6-9th, 2020.
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9. Website, nieuwsbrief en ICT
De website www.sig-net.be heeft veel aandacht voor zoekmogelijkheden en
filters (bv. alle vorming over autisme of alle publicaties over niet-aangeboren
hersenletsel). Het inschrijven of bestellen gebeurt volledig geautomatiseerd. We
werken nog altijd verder aan het verfijnen van de website en het achterliggende
systeem MODULAS (o.a. inschrijvings- en webwinkelsysteem). De
bezoekersaantallen dan: in 2020 kregen we 179.182 digitale bezoekers over de
vloer (gemiddeld 14.931 per maand). Dit is goed voor 488.128
paginaweergaven per jaar. Als daggemiddelde betekent dit 490 bezoekers. Het
meeste bezoekers op één dag (1462) kregen we op 18 juni, na de lancering
voor de vorming voor professionals voor het najaar. 82,6 procent van onze
bezoekers zijn terugkerende bezoekers, wat wijst op een ‘vast cliënteel’.
Sig verspreidt twee e-zines (doelgroepgericht): één voor het brede publiek en
één voor professionele hulpverleners. De elektronische nieuwsbrieven hebben
als doel mensen telkens opnieuw attent te maken op Sig-nieuws en leiden
geïnteresseerden naar de juiste pagina's op de website. In 2020 werkten we
volop verder met MailChimp, een professioneel mailprogramma die
probleemloos grote hoeveelheden mails kan doorsturen en heel wat lay-out
mogelijkheden heeft die we voorheen niet hadden. De abonneecijfers zijn in
2020 verder geëvolueerd: 4.392 abonnees voor de nieuwsbrief voor breed
publiek en 7.945 de versie voor professionelen. Samen goed voor 12.337 digitale
abonnees. We sturen ook meer en meer doelgroepspecifieke nieuwsbrieven,
dankzij de filtermogelijkheden in Mailchimp, bv. per discipline of per regio.
Sig beheert ook een drukbezochte Facebookpagina met 2031 volgers.
Website
Aantal digitale bezoekers
Nieuwsbrieven

2016

2017

2018

2019

2020

108528 115928 137133 163287 179182
2016

2017

2018

2019

2020

Aantal abonnees : Breed publiek

4836

4888

5027

4681

4392

Aantal abonnees : Professioneel

7799

9243

8777

8226

7945

De lichte daling van het aantal abonnees heeft te maken met de GDPRregelgeving. Wie inschrijft, moet nu actief abonneren tijdens de procedure,
terwijl dat vroeger automatisch aangevinkt stond.
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10. Sig in de pers en op verplaatsing
Sinds jaren worden aankondigingen van Sig-activiteiten in agendarubrieken van
verschillende bladen en tijdschriften opgenomen. Voor de professionele vorming
gaat het vooral om vaktijdschriften (o.a. TOKK, VVL-tijdschrift, enz.)
Zoals elk jaar heeft Sig verder het grote publiek warm gemaakt voor de
vormingsactiviteiten en sensibiliseringscampagnes: o.a. de vorming over NAH,
bijleren in Gijzegem, enz. Dit uitte zich ook in verschillende (online)
aankondigingen.
In 2020 verschenen we naar aanleiding van de sensibilisering rond NAH een
aantal keer in de pers. In het maart-juni nummer van het Magazine
Concertgebouw Brugge verscheen een beklijvend interview met Darline Kind,
een vrouw met NAH. In het kader van De week van NAH werd een klassiek
concert gepland, dat helaas niet kon doorgaan wegens de coronamaatregelen.
Het boek van Greet Demesmaeker over mantelzorg bij NAH kwam aan bod op
Sociaal.net. Het interview van de hand van Guy Lorent verscheen namens Sig
op 2 december 2020. Nog in december kwam de publicatie GLOBAMIX in de
pers. Acta Groeninge besteedde 5 bladzijden aan het nieuwe logopedische
assesment voor personen met ernstige afasie. Verder verscheen een zeer
lovende recensie in Logopedie (tijdschrift VVL)
over Taalmaatjes, het
logopedische ouderbegeleidingspakket. Sig is ervan overtuigd dat de pers een
belangrijke invloed kan uitoefenen op de kansen tot integratie en inclusie.
Onbekend maakt immers onbemind. Toegankelijke publicaties maken over het
dagelijks leven van mensen met een beperking draagt hiertoe bij.
Sig op verplaatsing
Omwille van de getroffen coronamaatregelen hebben er in 2020 geen infostands
van Sig gestaan. We hopen hier binnenkort weer mee aan te knopen.
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11. Sig 2.0 in 2020
Een aantal brainstormsessies met medewerkers, vrijwilligers en bestuursleden
leidde tot een eerste voorstelling van ideeën in de Algemene Vergadering. Enige
tijd terug werden werkgroepen ad hoc gevormd die de ideeën uit de brainstorms
verder ontwikkelden. De eerste stappen van realisatie vonden plaats in 2018 en
2019. Deze worden verder geconcretiseerd in 2020.
De toekomstige krachtlijnen van de Sig-werking hebben betrekking op de volgende
vier domeinen. De respectievelijke werkgroepen bespraken alle suggesties uit de
brainstormsessies die met deze vier domeinen te maken hebben:
• Merknaam Sig: Wat is typisch Sig? Hoe kunnen we ons (nog) beter profileren? Waar gaan we voor? Hoe kunnen we onze communicatie (nog)
toegankelijker maken? In 2019 resulteerde dit in een voorstel voor nieuwe
baseline en missietekst.
• Radicaal Digitaal:
De opleiding van medewerkers om meer relevante output te
genereren uit de Modulas-database (Content Management System) staat
nog even on hold, maar ondertussen is het Sig-digitaal leerplatform (Moodle)
uitgerold in de intervisiewerkgroepen.
• Kleefstofvorming: Hoe kunnen we (nog) meer inzetten op vorming die
‘blijft plakken’ en waarvoor (nieuwe) deelnemers naar Sig komen? Welke
verwachtingen leven er hierover in het werkveld? Welke inhouden moeten
zeker aan bod komen? Hoe kunnen we nog beter samenwerken met andere
partners en experten? We namen de ideeën vanuit deze werkgroep mee in
de planning en samenstelling van het vormingsprogramma. Dit wordt verder
uitgewerkt.
• Sociaal ondernemen: Ook in Sig speelt de economische logica mee. Hoe
kunnen we onze sociale doelstellingen behouden en toch rekening houden
met de economische noden om de werking en medewerkers te bekostigen?
Moet Sig gecommercialiseerd worden? Neen, zo vinden we. Kunnen en
moeten we dan meer investeren in marketing van het vergaderzalencomplex in Gijzegem, in sponsoring en fundraising, in acties als ‘De Warmste
Week’? We zijn ondertussen gestart met de verkenning van de
mogelijkheden van sponsoring en fundraising. We deden opnieuw mee aan
de Warmste Week en zijn gestart met het aanwenden van ons Steunfonds
Vorming NAH om cursussen betaalbaar te maken voor mensen met NAH.
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