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Sig 2021 in een notendop
1. Intro
Vooraf dacht ik dat een inleiding schrijven voor het afgelopen jaar 2021 niet zo
makkelijk zou worden. Direct verschijnen de beelden als ‘covid’ en ‘steeds weer
veranderen’. Een datum vastleggen, nieuwe regels, datum veranderen, deelnemers verwittigen, een congres vier keer verzetten, enz. Niet zo boeiend voor de
lezer, leek mij. Maar als ik kijk naar wat er in 2021 nog allemaal gebeurd is, dan is
dat heel wat. Het werd een jaar van transformatie.
Ergens gaf de pandemie ons de energie en tijd om onze lang gesmede plannen
van nieuwe huisstijl, missie en visie te realiseren. Docudienst werd Sig-bib, Vijftact
werd Inclusie Ambassade, Signaal werd Signaal Digitaal, nieuwsbrieven werden
gereorganiseerd. De vorming bleef voor een groot deel online, we zijn nu allemaal
ervaren ‘hosters’ en kunnen een boek vullen van ‘tips and tricks’ voor het hosten
van vorming. In 2021 werd een record aantal publicaties gerealiseerd en werd de
Hersenletsel Teevee gelanceerd. En ook op wetenschappelijk vlak maakten we
nieuwe plannen en afspraken.
De veerkracht van het Sig-team (de ‘Siggers’ genoemd) is in 2021 weer heel groot
gebleken. Midden in de steeds veranderende context leverde iedereen een grote
inzet om prachtige resultaten en realisaties neer te zetten. Telewerk is niet ideaal,
maar toch slaagden we erin als een team te blijven functioneren. Grote dank en
proficiat! We werden daarin bijgestaan door zeven vrijwilligers die bijna allemaal
in en rond de covid-periode gestart zijn. Ook zij toonden de nodige flexibiliteit om
met de steeds veranderende context (je mag wel komen, niet, wel maar niet met
te veel) te blijven komen en zich te engageren voor Sig. Ook dank ! Tot slot ook
dank aan alle andere mensen, bestuurders, directies CAR, leden van de algemene
vergadering, die Sig blijven steunen in deze spannende tijden.
Het activiteitenverslag is enigszins gewijzigd tegenover vorige jaren: we starten
met een overzicht in vogelvlucht, lichten dan de activiteiten en realisaties van 2021
toe en stellen tot slot de huidige structuur van Sig voor en wie er allemaal
meedraait in deze organisatie.
Viviane Vermeiren
directeur Sig
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2. Nieuwe huisstijl
Eén van de werkgroepen in het kader van Sig 2.0, de werkgroep Merknaam Sig,
stond aan de basis van het nieuwe karakter van Sig. In 2018 werd de nieuwe
baseline bedacht: ‘Inclusie in-zicht’.
De volgende stap: een frisse huisstijl en vernieuwde website. Na een
brainstormsessie tijdens de denkdag communicatie stelden de medewerkers van
Sig met verschillende ideeën een nieuw logo voor. Daarnaast werd een nieuwe
werkgroep opgericht: ‘Huisstijl en website’. Hun taak? Een partner zoeken voor het
grafisch ontwerp, nadenken over de structuur van de nieuwe website en ideeën
verzamelen voor de nieuwe huisstijl. In 2020 ging Sig, na verschillende
bijeenkomsten van de werkgroep, in zee met Designaid. Het bureau nam het
grafisch ontwerp van de nieuwe website en de huisstijl voor zijn rekening.
Stap 1 in de nieuwe huisstijl was het logo ontwerpen. Drie varianten van het
nieuwe logo passeerden de revue. Na een stemming van het bestuur en de
medewerkers van Sig werd gekozen voor het onderstaande logo, met dit
begeleidende tekstje om het verhaal kracht bij te zetten.

Er zit muziek in Sig, ook in de nieuwe website
en het nieuwe logo. Daarin speelt het plectrum
een belangrijke rol. Een gitaar klinkt beter met
dit hulpstukje. Sig wil mee symbool staan voor
dit plectrum. Een middel om meer inzicht en
betere inclusie te bereiken.
Nadien volgde het ontwerp van de nieuwe website en nagenoeg gelijktijdig de
andere communicatiemiddelen o.a. templates voor flyers, banners (roll-up, sociale
media, enz.), deelnemersmap, folder, visitekaartjes, briefpapier, bladwijzers en de
e-mailhandtekening. Daarnaast werd een sprekende foto gemaakt om ons verhaal
visueel voor te stellen. Met onderstaand tekstje ter illustratie.

Zicht op inclusie? Deze kinderen combineren hun krachten
om bij de snoeppot te komen. Zo zien wij inclusie, elkaars
talenten leren kennen en samen leven, ondanks of dankzij
de beperkingen. Dit beeld toont inclusie in haar puurste
vorm. Zo komen we samen verder in ons verhaal.
Steven Lemmens van Essenel werd ingeschakeld om
Modulas om te bouwen en af te stemmen op de nieuwe
website. Op structureel vlak is er heel wat veranderd aan
de website van Sig. De klant kan in zijn eigen profiel
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makkelijk gegevens aanpassen, facturen terugvinden en medewerkers aan het
team toevoegen. Daarnaast is het vanaf nu mogelijk om online te betalen, iets wat
veelvuldig gedaan wordt.
In maart 2021 werd de nieuwe huisstijl samen met de nieuwe website gelanceerd
via een nieuwsbrief en een actie op de sociale media van Sig. De nieuwe huisstijl
kan rekenen op veel bijval!

3. Nieuwe missie en visie
Samen met de nieuwe huisstijl werden ook de missie en visie opgefrist. We zochten
naar een meer toegankelijke formulering van onze doelstellingen en werkwijze.
We lieten ons hierbij inspireren door ‘De gouden cirkel’ van Simon Sinek.

Missie
Sig stimuleert de inclusie van mensen met een beperking/handicap en/of
psychische kwetsbaarheid. Iedereen heeft recht op een eigen plaats in onze
samenleving. Kwaliteit van leven staat centraal. We richten ons op mens en
maatschappij.

Hoe doen we dat?
Mensen sterker maken
We leggen de klemtoon op de talenten en krachten van al wie met een
beperking/handicap en/of psychische kwetsbaarheid te maken krijgt.

Meer inzicht brengen
We reiken mensen bouwstenen aan voor een meer inclusieve samenleving.

Een onderbouwde visie bieden
We gebruiken de principes van het verantwoord handelen: wetenschappelijk
verantwoord, bruikbaar in de praktijk, en rekening houdend met de eigenheid
van de cliënt.

Samenwerken met diverse partners
Wij werken inhoudelijk en organisatorisch samen met andere organisaties. We
stemmen ons aanbod op elkaar af en wisselen expertise uit.

Diversiteit als kracht
Diversiteit is met respect en nieuwsgierigheid omgaan met alle verschillen die
er tussen mensen zijn. Dit is een leidraad voor onze werking.
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Leren als organisatie
We luisteren aandachtig naar de feedback van de deelnemers. Waar nodig
sturen we onze werking bij. We dagen onze eigen medewerkers uit om nieuwe
inzichten en vaardigheden te ontwikkelen.

Inspelen op wat er leeft
We houden voeling met de veranderingen in de samenleving.

Wat doen we?
Kennis en vaardigheden opdoen en verdiepen
We organiseren lezingen, informatiesessies, ontmoetingen met lotgenoten en
cursussen voor mensen met een beperking/handicap en hun omgeving. Voor
hulpverleners zijn er studiedagen, workshops, intervisiegroepen, symposia,
inspiratiedagen, praktijkdagen, boekvoorstellingen, enz.

Bewust worden van een probleem en aanzetten tot verandering
Wij werken hiervoor allerlei projecten uit: (foto)tentoonstellingen, toneelvoorstellingen, standen op beurzen, websites, folders en filmpjes.

Informatie delen
We geven jaarlijks een aantal publicaties uit. Dit gaat van theoretische en praktische pakketten tot levensverhalen in getuigenisvorm. Via het tijdschrift Signaal
Digitaal, de nieuwsbrieven en via de Sig-bib bezorgen we relevante informatie
en achtergronden aan de lezers en bezoekers.

We stimuleren praktijkgericht onderzoek
We slaan een brug tussen hulpverleners en onderzoekers van universiteiten en
hogescholen.

4. Nieuwe nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven werden aangepast aan de nieuwe huisstijl, maar tegelijk
kwamen er drie belangrijke wijzigingen:
We verspreiden sinds september 2021 elke maand een Nieuwsbrief specifiek
voor medewerkers van de CAR. Deze nieuwsbrief bevat meer topics dan de
algemene nieuwsbrief: recensies, artikels, wetenschappelijk onderzoek, praktijkverslag, enz. Het ligt in onze bedoeling alle medewerkers van de CAR hierop te
abonneren in de loop van 2022.
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De voormalige nieuwsbrief ‘breed publiek’ werd in april 2021 herdoopt als
Hersenletselnieuwsbrief i.s.m. de Hersenletsel Liga (voorheen NAH Liga).
Nieuws van beide organisaties wordt op een toegankelijke en overzichtelijke
manier gebracht, zowel naar mensen met NAH en hun omgeving als naar
professionele hulpverleners.
Nog in april 2021 liep de Nieuwsbrief voor directies CAR van stapel. Deze is
nu het kanaal voor kortere mededelingen vanuit Sig naar directies CAR. Voorheen
was deze berichtgeving nogal versnipperd.
De algemene nieuwsbrief voor professionele hulpverleners blijft bestaan. Lees
meer op p. 72.

5. Vijftact wordt Inclusie Ambassade
Voor de werking breed publiek is Sig sinds 2004 lid van Vijftact, gesubsidieerd door
het ministerie van Cultuur. In mei 2021 werd de nieuwe naam van Vijftact
gelanceerd, dit naar aanleiding van het nieuwe beleidsplan. Het werd
InclusieAmbassade, een bruisende naam voor een bruisend netwerk met als
partners CentrumZitStil, Sterkmakers in Autisme, Gezin en Handicap en Sig.
InclusieAmbassade is een sociaal-culturele netwerkorganisatie die voluit streeft
naar een inclusieve maatschappij. Samen met vier partnerorganisaties laten we
onze ideeën én de stem van mensen die hun beperking als een handicap
ervaren, nog meer horen. InclusieAmbassade gaat resoluut voor een wereld
waarin mensen begrip hebben voor elkaar, één waarin inclusie vanzelfsprekend
is en niet langer een streven. Waarin iedereen een gelijkwaardige plek kan
innemen en expertise deelt. Samen zijn we dé ambassadeurs voor een inclusieve
samenleving. InclusieAmbassade heeft een nieuwe website, met daarop onder
andere meer informatie over de gezamenlijke projecten die we in 2021 gelanceerd
hebben: De dag van de betrouwbare informatie, Burgemeesters voor iedereen, en
de Fototentoonstelling Achter het label (www.inclusieambassade.be). Medewerkers Sig zetelen in de werkgroepen Diversiteit, Communicatie, Dag van de
betrouwbare informatie en HRM.

6. Docudienst wordt Sig-bib
Tijden van lockdown zijn niet ideaal voor een bibliotheek die haar leners vooral
haalt uit het publiek dat ter plaatse vorming komt volgen. Maar deze periode werd
nuttig gebruikt om de hele docudienst om te vormen, inclusief een nieuwe naam,
Sig-bib. Lees meer op p. 60.
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7. Signaal wordt Signaal Digitaal
Het is niet nieuw: papieren vaktijdschriften sluiten er één na één de boeken. Ook
Signaal zag het aantal abonnees jaar na jaar achteruit gaan. Het tijdschrift van Sig
besloot om er het bijltje niet bij neer te gooien, maar resoluut de digitale kaart te
trekken. Signaal Digitaal was geboren en nam een vliegende start in 2021. Lees
meer op p. 58.

8. Online vorming piekt
In 2020 dwong de pandemie ons over te schakelen naar online vorming. In het
begin was er veel scepsis bij organisatoren, sprekers en deelnemers. Maar in de
loop van 2021 raakte iedereen eraan gewend en werden ook de voordelen
ervaren. Daarvan getuigt het groot aantal online deelnemers. Lees meer op p. 28.

9. Record aantal nieuwe publicaties
Nooit eerder dan in 2021 verschenen zo veel nieuwe publicaties bij Sig. Auteurs
vinden hoe langer hoe meer de weg naar Sig en zien hier ook de voordelen van
in. Publicaties en vorming gaan vaak hand in hand. Lees meer op p. 50.

10. Vernieuwde samenwerking
Sig - Federatie CAR
In 2021 hielden we een vernieuwde samenwerkingsovereenkomst tussen de
Federatie CAR en Sig boven de doopvont. Deze werd opgemaakt door een stuurgroep (samengesteld uit bestuurders van Federatie CAR en Sig), die tweemaal per
jaar samenkomen en afspraken maken en opvolgen. Lees meer op p. 83.

11. Hersenletsel TeeVee
Het nieuwe beleidsplan geeft ons meer ruimte om over de grenzen van activiteiten
te denken. Zo is HersenletselTeevee ontstaan. Een stukje vorming, een stukje
sensibilisering, een stukje ontmoeting, van alles wat. Het eerste jaar was meteen
een schot in de roos. Lees meer op p. 44.
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Activiteiten & realisaties 2021

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.

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
De vormingsbehoeften worden via diverse kanalen geïnventariseerd. We krijgen
suggesties van deelnemers aan de activiteiten, van mensen uit het werkveld,
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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.
Ook in 2021 waren weer heel wat activiteiten online wegens de pandemie.

Welke soort activiteiten?
We maken een onderscheid tussen studiedagen, workshops, webinars,
intervisiewerkgroepen, supervisie, praktijkdagen, symposia, congressen 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. Vroeger werden
de meeste studiedagen worden in vakantieperiodes georganiseerd (Krokus,
Pasen en Herfst). We blijven dit doen, maar merken dat de opkomst sterk daalt.
Daarom organiseren we meer en meer studiedagen buiten de vakantieperiodes.
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. Bij
supervisie is er een deskundige die de input van de sessies verzorgt en
feedback geeft op wat de leden aangeven.
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.
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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.
Een congres doet hetzelfde maar op veel grotere schaal. Meestal kan men
subgroepen volgen naar keuze.
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 2021. 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. Ook in 2021 werden omwille
van de pandemie heel wat activiteiten verplaatst, van live naar online veranderd,
en opnieuw ingepland. Desondanks hebben we een mooi aantal deelnemers
bereikt dit jaar.
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Overzicht vorming professionele hulpverleners
Studiedagen (live of online)
(Live in Gijzegem, tenzij anders vermeld)

Titel van de studiedag (begeleider)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend
rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck)
Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop
(Hilde Heuninck)
Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij
kleuters (Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Autisme en hoogbegaafdheid
(Adi van Den Brande)
Over- en onderprikkeling voorkomen in een
klascontext (Karen Van Dyck)
Samenwerken met netwerken van personen met
NAH (Greet Demesmaeker)
Inschatten en omgaan met haperend eetgedrag en
gewicht bij kinderen (An Vandeputte)
Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden
remediëren op het niveau van de volledige lagere
school (Hilde Heuninck)
Begrijpend lezen remediëren bij kinderen vanaf de
vierde klas (Hilde Heuninck)
ASS, ADHD, of toch net iets anders … FASD
(foetaal alcohol spectrum stoornis) tegenover ASS
en ADHD (Ann Boons)
Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van
kinderen en jongeren met ADHD
(Tine Van Damme)
Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter
verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische
methode Hodson & Paden en andere
(Ingrid Herreman)
Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in
het aanvankelijk leesproces (Martine Ceyssens)
Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter
verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische
methode Hodson & Paden en andere
(Ingrid Herreman)
Kennismaking met het Neurosequential Model of
Therapeutics (NMT) van Bruce Perry (Eva Kestens)
CVI en de differentiaaldiagnostiek met
ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en DCD
(Ellen Craye en Annelies Verstraete)
Executieve functies en de rol van rust
(Diana Smidts en Wendy de Groot)
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Datum (plaats)
29 januari
(online)
5 februari
(online)
15 februari
(online)
15 februari
(online)
15 februari
(online)
16 februari
(online)
16 februari
(online)

Deelnemers
31
20
53
24
40
14
11

16 februari
(online)

50

17 februari
(online)

47

17 februari
(online)

18

18 februari
(online)

26

1 maart
(online)

30

9 maart
(online)

38

11 maart
(online)

30

19 maart
(online)

135

23 maart
(online)

30

29 maart
(online)
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Titel van de studiedag (begeleider)
Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter
verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische
methode Hodson & Paden en andere
(Ingrid Herreman)
Probleemgedrag op school bij kinderen en
jongeren met autisme in het reguliere onderwijs
(Wilfried Peeters)
"Ik, ik wil het zelf kunnen" - Zelfredzaamheid bij
kinderen op basis van Kids' Skills
(Nathalie Vanassche en Selket Willems)
Het topje van de rekenberg… Rekentaal en
zoekstrategieën (Hilde Heuninck)
Ook rekenzwakke kinderen komen in het
middelbaar onderwijs terecht… Welke
ondersteuning kan hen helpen? (Hilde Heuninck)
Voor altijd en nooit meer: rouw bij kinderen
(Griet Gobyn)
Preventief omgaan met probleemgedrag in de klas
en op school (Albert Janssens)
Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden
remediëren op het niveau van de volledige lagere
school (Hilde Heuninck)
Theory of Mind-ontwikkeling bij kinderen en
jongeren met gehoorverlies (Leo De Raeve)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de
rekenwereld tot 20 (Hilde Heuninck)
Assessment & behandeling ernstige afasie - Aan de
slag met GLOBAMIX (Frank Paemeleire)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de
rekenwereld tot 100 (Hilde Heuninck)
WRITIC (Writing Readiness Inventory Tool In
Context)
(Margo Van Hartingsveldt, Liesbeth De Vries)
Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van
kinderen en jongeren met ADHD
(Tine Van Damme)
Slaapproblemen bij kinderen met een
ontwikkelingsstoornis (Inge Glazemakers)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de
rekenwereld tot 1000 (Hilde Heuninck)
Morfosyntaxis: een creatieve verkenning in
communicatief gerichte taaltherapie bij kinderen
(taalleeftijd 1;06-7 jaar) (Begga Van De Walle)
Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij
kleuters (Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Over- en onderprikkeling voorkomen in een
klascontext (Karen Van Dyck)
Lees je honger (Sofie Uyttersprot)

Datum (plaats)

Deelnemers

1 april
(online)

30

6 april
(online)

27

12 april
(online)

8

12 april
(online)

50

13 april
(online)

42

20 april
(online)
29 april
(online)
30 april
(online)
4 mei
(online)
7 mei
(online)
20 mei
(online)
21 mei
(online)

18
22
27
12
31
162
30

28 mei
(online)

22

1 juli
(online)

12

2 juli

19

2 juli
(online)

23

5 juli

39

6 juli
(online)

30

6 juli

16

7 juli

10

13
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Titel van de studiedag (begeleider)
‘Toolkit Gedragsproblemen’ voor paramedici
(Klaar Hammenecker)
Spraakontwikkelingsdyspraxie - Bekend of gekend?
(Veerle Waelkens)
Beginnende en gevorderde leesmoeilijkheden
remediëren op het niveau van de volledige lagere
school (Hilde Heuninck)
Dyslexiesoftware in de praktijk: en nu?!
(Sandrine De Coster)
Muziek en brein, overmoede mogelijkheden in de
zorg (Ben Van Cranenburgh)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met
kommagetallen (Hilde Heuninck)
Schrijfproblemen en schrijfmotoriek in het
(buiten)gewoon lager onderwijs (Karen Van Dyck)
Het biopsychosociaal model en ICF in de
gezondheids- en welzijnszorg: inleidende studiedag
(Nadja Brocatus, Jo Lebeer, Lien Van Evercooren)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de
rekenwereld tot 1000 (Hilde Heuninck)
Het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model Inleidende studiedag (Turid Deisz)
Ontwikkelingsstimulering bij kinderen met autisme
(Nienke Peters-scheffer en Hetty Joustra)
Ook rekenzwakke kinderen komen in het
middelbaar onderwijs terecht… (Hilde Heunick)
Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij
kleuters (Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Psychologische begeleiding van kinderen en
jongeren met autisme (Wilfried Peeters)
DCD: alles wat je moet weten (Barbara De Mey)
Jongeren, sociale media en games (Ernst Koster,
Lien Faelens en Simon De Winter)
Diagnostiek bij kinderen met
ontwikkelingsstoornissen uit gezinnen met een
migratie-achtergrond (Hilde Van Durme)
Rekenzwakke kinderen leren omgaan met metend
rekenen en meetkunde (Hilde Heuninck)
ASS bij meisjes en vrouwen
(Els Blijd-hoogewys en Marrit Buruma)
Het topje van de rekenberg… Rekentaal en
zoekstrategieën (Hilde Heuninck)
Sociale cognitie bij neurologische aandoeningen
(Joke Spikman en Marjon Westerhof-Evers)
Eet- en drinkproblemen in de logopedische
zelfstandige praktijk (Ida Walgraef)

14

Datum (plaats)

Deelnemers

8 juli

10

9 juli

39

24 september
(online)

46

1 oktober

26

5 oktober

24

15 oktober
(online)

20

18 oktober

41

22 oktober

10

22 oktober
(online)

16

26 oktober

10

28 oktober
(online)
29 oktober
(online)
2 november
(online)

78
14
37

2 november

26

2 november

12

2 november

14

3 november

40

3 november
(online)
3 november
(online)
4 november
(online)

22
51
17

4 november

27

9 november

32

2021
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Titel van de studiedag (begeleider)
CVI en de differentiaaldiagnostiek met
ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en DCD (Ellen
Craye en Annelies Verstraete)
Lezergame: aanpak voor kinderen die vastlopen in
het aanvankelijk leesproces (Martine Ceyssens)
Voorbereiding en begeleiding van leerlingen met
dyslexie en leesproblemen die starten in het
secundair onderwijs (Lucas Hermans)
Luisterhulpmiddelen: indicatie, evaluatie en
terugbetaling (Kristin Kerkhofs, Johan Rijckaert,
Lenne Kerremans, Els Desmedt en Laure
Vandeplas)
NAH + seks = complex
(Riet Pieters en Jim Bender)
Motorische vaardigheden en fysieke activiteit van
kinderen en jongeren met ADHD
(Tine Van Damme)
Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige
kinderen (Charlotte Mostaert)
Participatie bij jonge kinderen met ADHD, DCD en
ASS: assessment en perspectieven
(Marieke Coussens)
Selectief mutisme of autisme? Verschillen en
universele oplossingen (Eustache Sollman)
Selectief mutisme of autisme? Verschillen en
universele oplossingen (Eustache Sollman)
Stressmanagement bij autisme
(Peter Vermeulen)
Ontwikkeling van de hechtingsdynamiek
(Ann Verhaert)
Breuken zetten de rekenwereld op z’n kop
(Hilde Heuninck)

Datum (plaats)

Deelnemers

16 november

32

16 november
(online)

20

18 november

20

18 november

20

19 november

19

25 november
(online)

31

7 december
(online)

39

9 december
(online)

29

12 december
(online)
12 december
(online)
13 december
(online)
14 december
(online)
17 december
(online)

46
34
33
13
15

Webinars
Titel van de webinar (begeleiding)
Kennismaking met het logopedisch
ouderbegeleidingsprogramma TAALMAATJES
(Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Kennismaking met het logopedisch
ouderbegeleidingsprogramma TAALMAATJES
(Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Stottertherapieën bij kleuters in model gebracht
(Sabine van Eerdenbrugh)

Datum

Deelnemers

18 januari

22

28 januari

29

10 februari

45

15
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Titel van de webinar (begeleiding)
Een vernieuwde taaltest voor kinderen/jongeren:
het gebruik van de CELF-5-NL in Vlaanderen
(Inge Zink en Cynthia Van Gampelaere)
Autisme en de hersenen
(Annabel Nijhof)
Kennismaking met het logopedisch
ouderbegeleidingsprogramma TAALMAATJES
(Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Frans in un, deux, trois - Kant-en-klaar
oefenprogramma voor kinderen en jongeren met
dyslexie (Sandy Wynants)
Vestibulaire revalidatie: blikstabilisatietraining in de
(pediatrische) praktijk (Leen Maes)
Cliënt- en activiteitgerichte doelbepaling met
kinderen en jongeren (Rianne Jansens)
Faalangst in de klas
(Anouk Vanden Bogaerde)
Activiteit- en participatiegerichte interventies voor
kinderen en jongeren (Rianne Jansens)

Datum

Deelnemers

26 februari

82

30 maart

90

30 augustus

17

28 september

118

8 oktober

29

14 oktober

22

25 oktober

35

22 november

26

Data (plaats)

Deelnemers

Workshops 2021 (live of online)
(Live in Gijzegem, tenzij anders vermeld)

Titel van de workshop (begeleiding)
Praktische aanpak van faalangst bij autisme
(Kobe Vanroy)
Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van
onverstaanbare kinderen (Imma Van De Wijermuris en Yvonne Draaisma)
Teams introductie
(Tom Van Der Wel)
Basiscursus PROMPT
(Petra Van Es)
Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (Begga Van De Walle)
EuREKA - Train de Trainer
(Laura Wante en Taaike Debeuf)
Eetproblemen en autisme
(Thomas Fondelli)
Trauma bezien vanuit talent en veerkracht
(Els Pronk)
Teams verdiepende workshop
(Tom Van Der Wel)
Basisworkshop Excel
(Tom Van Der Wel)

16

5 februari
(online)
8 februari, 16
maart en 16 april
(online)
9 februari
(online)
10, 11 en 12 febr
(online)
22 februari
(online)
23 februari
(online)
23 februari
(online)
23 februari
(online)
26 februari
(online)
4 en 19 maart
(online)

25
22
12
28
25
16
25
9
12
7

2021
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Titel van de workshop (begeleiding)
Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (Begga Van De Walle)
Terugkomdag - Hoe coach ik kinderen en jongeren
met faalangst naar meer zelfvertrouwen?
(Heleen Gadeyne)
Teams verdiepende workshop
(Tom Van Der Wel)
Aangepaste ondersteuning voor kleuters met
autisme (Veerle Vantorre
Situering CAR binnen het zorg- en
welzijnslandschap (Pieter Vanvolsem)
Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (Begga Van De Walle)
Basiscursus RESTART DCM
(Ellen Laroes)
Regelgevende instanties, administratieve
procedures en verplichtingen van een CAR
(Pieter Vanvolsem)
Klankenpad – Letterweg
(Emmanuelle de Waal)
Basiscursus PROMPT
(Karin Brinckmann)
Hoe coach ik kinderen en jongeren met faalangst
naar meer zelfvertrouwen? (Heleen Gadeyne)
Basisworkshop Leespraat
(Heidi Van Ginkel)
Het 'draadverhaal' en leergedrag
(Karen Van Dyck)
Project ImPACT
(Sara Van Der Paelt)
Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (Begga Van De Walle)
Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van
onverstaanbare kinderen (Imma Van De Wijermuris en Yvonne Draaisma)
EuREKA - Train de Trainer (Eva Van Malderen en
Taaike Debeuf)
EuREKA - Train de Trainer (Eva Van Malderen,
Brenda Volkaert)
Aan de slag met mindset
(Anke Van Oevelen)
Buiten de lijnen: Sensoa Vlaggensysteem voor
kinderen en jongeren met specifieke
ontwikkelingsnoden (Karen De Wilde)
Intensieve bijscholingscyclus - Therapeutische
begeleiding van kinderen met rekenmoeilijkheden
(Hilde Heuninck)
Opmaak Sensorisch Profiel (Karen Van Dyck)

Data (plaats)

Deelnemers

8 maart
(online)

25

9 maart
(online)

9

11 maart
(online)
12 maart
(online)
12 maart
(online)
15 maart
(online)
25 en 26 maart,
28 mei (online)
29 maart
(online)
19 en 26 april
(online)
21, 22, 23 april
(online)
22 april, 1 juni
(online)
22 april
(online)
23 april
(online)
26 en 27 april
(online)
26 april
(online)
29 april,
1 en 21 juni
(online)
29 april
(online)
6 mei
(online)
6 mei
(online)

12
20
15
25
13
21
7
14
20
15
9
25
25
20
15
14
20

27 mei
(online)

21

19, 20, 26 en
27 augustus

13

27 september

10

17
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Titel van de workshop (begeleiding)
Basistraining ADOS-2
(Anne Vanderlinden, Sofie Boterberg)
Basiscursus RESTART DCM
(Ellen Laroes)
Indienen van een VIPA-dossier (klassieke
financiering) (Philip Neerinckx)
Project ImPACT (Sara Van Der Paelt)
Klasprikkels en breinvriendelijk leren
(Karen Van Dyck)
Bewegingsprogramma’s op kindermaat
(Tineke Mariën)
Privacybewust en informatieveilig gedrag op de
werkvloer (Kurt Penninck)
Klankenpad – Letterweg
(Emmanuelle de Waal)
Verdiepend lezen en verdiepend denken: vanaf de
kleutertijd tot altijd! (Emmanuelle de Waal)
De leidinggevende rol als complementaire rol
(Michel Rosius)
Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een
taalontwikkelingsstoornis (Begga Van De Walle)
Coachen op de werkvloer (Anne Breda)
Basisworkshop Leespraat (Heidi Van Ginkel)
Nieuwe talen leren met bijkomende uitdagingen
zoals dyslexie en TOS (Emmanuelle de Waal)
EuREKA - Train de Trainer
(Laura Wante en Taaike Debeuf)
Inzicht in werking van boekhouding en financiële
rapportering van een CAR (Christophe Vanhee)
Tijd voor muziek (Gera Nijhof, Marieke Bouma)
Aan de slag met mindset
(Anke Van Oevelen)
International Classification of Functioning,
Disability & Health (ICF) Verdiepingsworkshop
(Nadja Brocatus)
Actief bouwen aan veerkracht
(Elke Busschots)
Basiscursus PROMPT
(Petra Van Es, Karin Brinkmann)
Kijken achter het gedrag, daar vind je een ander
verhaal (Elke Busschots)
Het Cognitive Disabilities Model (CDM), praktische
toepassing in het dagelijks leven van cliënten met
NAH (Heidi Lemmens)
Terugkomdag zintuiglijke prikkelverwerking
(Karen van Dyck)
Kinderdysfonie: wat nu? (Marjolein Van Dessel)

18

Data (plaats)
27, 28 september
13 december
30 september,
1 oktober,
26 november

Deelnemers
17
13

30 september

15

4 en 5 oktober

26

8 oktober

20

8 oktober

20

8 oktober

20

18 oktober,
25 oktober
18 oktober,
25 oktober
21, 22 oktober,
29 november
25 oktober
(online)
2 november
4 november

7
15
26
25
7
15

15 november

10

16 november

15

16 en 23
november
19 november
19 november
(online)
26 november,
28 januari,
18 maart 2022
30 november
(online)
1, 2 en 3 dec
(online)
2 december
(online)

10
11
20
8
9
28
20

3 december

12

6 december

8

14 december

15

2021

Activiteitenverslag Sig

2021

Online symposium
Dyslexie en leesproblemen
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal sprekers

10 mei 2021
Online
139
3

Tijdens het eerste deel van dit symposium gaf prof. dr. Wim Van den Broeck
(VUB) op grond van recente wetenschappelijke inzichten een solide basis mee
over de causale achtergronden van dyslexie en de implicaties ervan voor
diagnostiek en interventies.
Meer specifiek werd via een historische inleiding de discussie weergegeven die
tot vandaag gevoerd wordt over de levensvatbaarheid van het begrip ‘dyslexie’.
Er werd nagegaan in welke mate het lukt een groep zwakke lezers af te bakenen
met specifieke leesproblemen.
De tweede lezing was voor rekening van dr. Kirsten Schraeyen (Thomas More
& KU Leuven) en handelde over leesproblemen en dyslexie in een meertalige
context.
Vragen die aan bod kwamen, waren: Is de uitdaging om te leren lezen in het
Nederlands groter voor meertalige kinderen dan voor eentalige klasgenoten?
Verschilt het profiel van meertalige kinderen met dyslexie van het profiel van
eentalige kinderen? Er werd getracht om beknopt een antwoord te formuleren
op deze belangrijke vragen.
De namiddag was voorbehouden voor een lezing van prof. dr. Pol Ghesquière
(KU Leuven). Er werd ingegaan op de vraag ‘Wat kunnen/moeten we met
dyslexie in de kleuterklas?’ en de link met predictie en preventie van ernstige
leesproblemen op heel jonge leeftijd.
Het onderzoek in Leuven heeft zich in het afgelopen decennium toegespitst op
de vroegtijdige onderkenning (predictie) van dyslexie. Dit liet toe indicatoren te
detecteren die op een hoog risico op dyslexie kunnen wijzen. We maken kennis
met deze onderzoekslijn en zetten deelnemers op het spoor van hoe deze
inzichten de (diagnostische) praktijk in het kleuteronderwijs zou kunnen
inspireren. In het recent onderzoek dat hieruit voortvloeit, hebben we de
resultaten vertaald naar preventieve initiatieven in de kleuterklas.
Programma
•
•
•

Lezing door Wim Van den Broeck (VUB)
Lezing door Kirsten Schraeyen (Thomas More & KU Leuven)
Lezing door Pol Ghesquière (KU Leuven)

19
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Online symposium Insigt
Vroegbegeleiding
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal sprekers

9 november 2021
Online
190
4

De klemtoon van het jaarlijks symposium Insigt lag in 2021 op het belang van
vroegbegeleiding op het moment dat er sprake is van (een sterk vermoeden
van) een ontwikkelingsstoornis. De eerste levensjaren vormen de blauwdruk
voor wie we later worden. Jonge kinderen ontwikkelen zich hier voornamelijk in
de relatie met de ouder/verzorger. Door voldoende vroeg te starten met een
gepaste behandeling kunnen ouders en hulpverleners de verdere ontwikkeling
van het kind optimaal stimuleren. Dit breng een grote verantwoordelijkheid met
zich mee.
Het symposium had het doel om therapeuten en hulpverleners praktische en
concrete inzichten te bieden voor de dagelijkse praktijk. Hierbij stonden twee
thema’s centraal. Ten eerste het belang van samenwerking: samen aan de slag
gaan met ouders (als ervaringsdeskundigen), maar zeker ook met collegahulpverleners (over disciplines heen). Elke schakel in het proces werd
meegenomen. Zo ging er ook aandacht naar uitdagingen in de samenwerking,
bijvoorbeeld wanneer taal- en cultuurverschillen niet te overbruggen lijken.
Het verhogen van de betrokkenheid van het kind binnen de therapie, vormde
het tweede grote thema. Er werd ingegaan op hoe de leerbaarheid bij weinig
gerichte kinderen gestimuleerd kan worden en welke invloed slaap kan hebben
op de gedrags- en emotieregulatie bij jonge kinderen. De deelnemers
omschreven deze lezing als ‘onderbelicht’ en bijgevolg ook ‘vernieuwend’.
Programma
•
•
•
•
•
•

20

Inleiding - symposiumvoorzitter (Steven Wellekens)
Getuigenis van een mama (Marieke Louwers, Stéphanie De Leenheer)
Het belang van de eerste levensjaren (Mie Cocquyt)
Cultuursensitief aan de slag met kinderen en ouders met een
migratieachtergrond (Margot Lavent)
De leerbaarheid bij weinig gerichte kinderen stimuleren
(Sara Van der Paelt)
De invloed van slaap op de gedrags- en emotieregulatie bij jonge
kinderen (Isabel De Groote)

2021
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Praktijkdag
Probleemgedrag bij volwassenen met een verstandelijke
beperking: vergeet de zintuigen niet!
Datum
Locatie
Aantal deelnemers
Aantal sprekers

23 november 2021
Gijzegem
92
5

Deze langverwachte praktijkdag werd omwille van corona meermaals
uitgesteld. Eind 2021 lieten de maatregelen het toe de praktijkdag op een veilige
manier te laten doorgaan. De praktijkdag bracht heel wat hulpverleners die
werken met volwassenen met een verstandelijke beperking samen. Zij worden
in hun werk vroeg of laat geconfronteerd met cliënten die gedrag vertonen dat
hen voor problemen stelt. Dat kan gaan om agressie, maar ook om halsstarrig
zwijgen of weigeren om mee te werken. Soms staat het moeilijke gedrag de
uitvoering van het behandelplan in de weg.
Hanne Colpaert beet de spits af in een kort plenair gedeelte over basale
stimulatie. Als expert maakte ze voelbaar hoe dit bij alle zintuigen een rol speelt.
Daarna stonden in verschillende workshops volgende vier zintuigen centraal:
horen, zien, voelen en evenwicht (het zesde zintuig).
Programma
• Plenaire lezing: basale stimulatie: de basis van alles! (Hanne Colpaert)
• Horen: Waar ben ik doof voor? (Bianka Vandaele)
• Zien: Wat verblindt mij? (An Verellen)
• Voelen: Hoe stem ik mij emotioneel af? (Edda Janssens)
• Evenwicht: Wat brengt mij aan het wankelen? (Drs. Laura Leyssens)
De sprekers beantwoorden vragen als ‘Waarom is geluid zo belangrijk voor
personen met een verstandelijke beperking?’, ‘Hoe ervaren personen met een
visueel meervoudige beperking de wereld?’, ‘Op welke manier kan de draad van
Gerrit Vignero handvatten bieden bij begeleidingsvragen?’, enz.
Doorheen de dag werd zowel door sprekers als deelnemers actief nagegaan of
we wel voldoende rekening houden met de zintuigen als we zoeken naar de
oorzaken van moeilijk gedrag. Dit bleek van onschatbare belang in de omgang
met gedragsproblemen bij volwassenen met een verstandelijke beperking.
De deelnemers gingen naar huis met een vierdelig boekenpakket ‘Volgens Willy’
om in hun voorziening te gebruiken. De reeks gaat over uit het leven gegrepen
thema’s, over en opgedragen aan personen met een verstandelijke beperking.

21
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Uitgesteld naar 2022
Hieronder een overzicht van activiteiten die in de loop van 2021 uitgesteld werden
naar 2022. Sommige daarvan hebben al een nieuwe datum gekregen, andere
kunnen pas plaatsvinden als we opnieuw live activiteiten kunnen organiseren.
Studiedagen
Het belang van genetisch onderzoek bij de diagnose en behandeling van
ontwikkelingsstoornissen (verschillende sprekers)
Workshops
Handelingsgerichte diagnostiek en hulpverlening (Bart Libbrecht)
Terugkomdag PROMPT (Sabine Verhemeldonck)
Basiscursus bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne (Level I/II) (Karla
Trimpeneers) (3 dagen)
Andere
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

22
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Intervisiewerkgroepen
De volgende intervisiewerkgroepen zijn actief in 2021-2022.
Intervisiewerkgroep

Inhoudelijke coördinator(en)

Taal bij kinderen

Vivian Neirynck, CAR Oudenaarde
Katrien Van Houcke, CAR Ronse
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
Jasmien Bruynooghe, CAR Aartrijke
Marieke Coussens, Arteveldehogeschool
Stéphanie De Leenheer, CAR Gent
Pieter Doom, CAR Aartrijke

14

Lindsay Desmet, CAR Oudenaarde

13

Kristel Bingé, CAR Beveren

11

Guido D’eer, CAR Antwerpen
Kelly Audenaert, CAR Aalst
Katrien Vandekerckhove,
Vzw Unie-k, Centrum Ons Erf

21

Nadja Brocatus, Arteveldehogeschool
Danielle Schelstraete, CAR Zele
Veerle Deckers, CAR Oostende
Saskia Vervaet, CAR Bolt Drongen
Steven Wellekens, CAR Aalst

11
5
4
16
8

Steven Wellekens, CAR Aalst

10

Steven Wellekens, CAR Aalst

8

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
Adhoc MusicaMova
Jasper
Intervisiewerkgroep voor
directies (groep 1)
Intervisiewerkgroep voor
directies (groep 2)
Intervisiewerkgroep voor
diensthoofden

Deelnemers

17
8
7
24
6

22
14

5
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Cijfers vorming professionele hulpverleners
Aantal deelnemers studiedagen
In 2021 zijn 72 studiedagen (live en online) georganiseerd voor 2231 deelnemers
en 11 webinars voor 510 deelnemers.

Deelnemersaantallen (2017-2021)

Studiedagen Krokus
Studiedagen Pasen
Studiedagen Herfst
Studiedagen
Webinars
Subtotaal
Studiedagen buiten vakantie
Totaal

2017

2018

2019

2020

2021

508
567
527
1602
747
2349

340
542
372
1254
683
1937

355
422
352
1129
796
1997

754
1552
2306
2306

2231
510
2741
2741

Procentuele samenstelling deelnemers studiedagen per sector (2020-2021)
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
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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

2021
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

2.08
19.65
3.01
1.69
1.55
1.9
1.95
1.71
3.19
0.22
6.37
2.79
2.89
1.2
31.87
17.93

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
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Aantal deelnemers workshops
In 2021 zijn 57 workshops georganiseerd voor een totaal van 941 deelnemers

Aantal workshops en totaal aantal deelnemers (2017-2021)

Aantal workshops (live/online)
Totaal aantal deelnemers

2017

2018

2019

2020

2021

43
812

52
903

58
856

39
637

57
941

Procentuele samenstelling deelnemers workshops per sector (2020-2021)
Sector waarin deelnemers werken

2020

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

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

2021
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

1.9
31.09
1.77
0.32
2.42
2.21
2.11
0.74
0.11
0.32
8.11
1.37
0.53
0.11
34.25
12.64

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Aantal deelnemers symposia en events
In 2021 zijn er 2 symposia en 1 event georganiseerd voor een totaal van 421
deelnemers.

Overzicht deelnemers symposia en events (2017-2021)
Symposia en events

2017

2018

2019

2020

2021

647

1128

1224

458

421
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Procentuele samenstelling deelnemers symposia en events per sector (2020-2021)
Sector waarin deelnemers werken

2020

2021

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

0%
17.22 %
0.66 %
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
19.21 %
7.95 %
0%
0.66 %
47.02 %
6.62 %

1.81 %
29.46 %
2.15 %
0.89 %
1.68 %
1.89 %
3.37 %
0.73 %
2.17 %
0.16 %
5.92 %
2.03 %
0.97 %
0.87 %
29.24 %
16.68 %

Aantal deelnemers intervisiewerkgroepen
In 2021-2022 waren 20 intervisiewerkgroepen voor in totaal 243 deelnemers.

Overzicht deelnemers intervisiewerkgroepen (2017-2021)
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
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20172018
18
17
10
13
10
28
6
15
19
12
14
11
18
10

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

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

20202021
19
16
8
9
24
7
14
24
14
13
10
24
6

20212022
19
17
8
7
24
6
14
22
13
14
11
21
5

2021
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ICF
Adhoc MusicaMova
ADOS
Jasper
Intervisiewerkgroep voor directies Leiding geven in de CAR
Intervisiewerkgroep voor
diensthoofden/coördinatoren en/of
directieteams (inclusief directie)
Leiding geven in de CAR
Totaal aantal deelnemers

18
11
9
-

16
6
11
12
-

15
4
11
12
-

12
3
5
14
-

11
4
5
16
18

-

-

-

-

8

239

240

237

222

243

Procentuele samenstelling intervisiewerkgroepen per sector (2020-2021)
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

20202021
90.54 %
0.45 %
0.45 %
0.45 %
1.80 %
0.45 %
0.00 %
0.00 %
4.50 %
0.45 %
0.90 %

20212022
91.58 %
0.38 %
0.00 %
0.00 %
1.92 %
0.38 %
0.00 %
0.00 %
1.53 %
0.38 %
3.83 %
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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 2021 flink
gestegen is tegenover 2020, ondanks 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 van een zeer geslaagd
vormingsjaar 2021 kunnen spreken.

Globaal overzicht aantal deelnemers (2017-2021)
2017

2018

2019

2020

2021

Studiedagen vakantie

1602

1254

1129

-

-

Studiedagen buiten vakantie

747

683

769

-

-

Studiedagen

-

-

-

754

2231

Webinars

-

-

-

1552

510

Workshops

812

903

856

637

941

Symposia en events

647

1128

1224

458

421

Intervisiewerkgroepen

236

240

237

222

243

4044

4208

4215

3623

4346

Globaal totaal
5000
4500
4000

Studiedagen vakantie

3500

Intervisiewerkgroepen

3000

Webinars

2500

Symposia & events

2000

Workshops

1500

Studiedagen

1000

Studiedagen buiten vakantie

500
0

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal activiteiten per kalenderjaar (2017-2021)
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Aantal
Aantal
Aantal
Aantal

2021

studiedagen (online/live)
webinars
workshops
symposia en events

Aantal intervisiewerkgroepen
Totaal aantal activiteiten

Aantal geannuleerde activiteiten
Aantal uitgesteld/verplaatst 2022
Aantal geplande activiteiten

2017

2018

2019

2020

2021

75

72

69

27

72

43
5
17
138

52
4
18
146

57
8
18
152

17
39
3
17
103

11
57
3
20
163

23
161

30
176

36
188

35
19
157

15
6
184

Aantal activiteiten live/online (2021) (procentueel)

Studiedagen
Webinars
Workshops
Symposia en events
Totaal

Live

Online

26
36.11 %
0
0%
23
40.35 %
2
66.67 %

46
63.89 %
11
100 %
34
59.65 %
1
33.33 %

51

92

35.66 %

64,34 %

Zie bijlage 1 voor overzicht van de geannuleerde activiteiten.
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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 2021 terug.

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 2021 werden 503 deelnemers geaccrediteerd via Pro-Q-Kine.

30

2021

2020

2019

2018

2017

2016
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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. Vanaf 2021 kiezen we er resoluut voor om
voornamelijk te werken met en voor mensen met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH) en hun omgeving.

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 grotere 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 nieuwsbrieven, flyers en vormingsfiches, aankondigingen op
websites, sociale media en vooral ook mondelinge reclame. Zowel de samenwerkende organisaties als Sig zelf doen inspanningen om een zo ruim mogelijk
publiek te bereiken. Zo heeft Sig de maandelijkse Hersenletselnieuwsbrief
waarop 4517 mensen geabonneerd waren eind 2021. Elke deelnemer aan een
vorming kan zich op dat moment inschrijven voor de (gratis) elektronische
nieuwsbrief. Doorheen de jaren hebben we adreslijst aangelegd.

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, het onthalen van de spreker en de financiële afwikkeling
van de activiteiten.
Sinds 2020 geven twee stafmedewerkers van Sig ook vorming aan personen
met NAH en aan mantelzorgers van personen met NAH. Zo is er ook rechtstreeks
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contact met de doelgroep en hun omgeving. Voor de personen met NAH wordt
de cursus ‘NAH-fotogroep’ live georganiseerd. Voor de mantelzorgers (partners
en ouders) vindt de cursus ‘Hoe hou ik het vol’ online plaats.

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
worden inhoud, spreker en organisatie beoordeeld, en vragen we suggesties
voor nieuwe thema’s. 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 bezorgd.

Inhoud
De inhoud van ons vormingsaanbod wordt mee bepaald door suggesties van
deelnemers. Vaak heeft de samenwerkende organisatie ook een voorstel. Vanaf
2021 hebben we expliciet gekozen voor het thema NAH (niet-aangeboren
hersenletsel). We richten ons naar personen met NAH en hun omgeving. Dit
aanbod 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 hersenletsel-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
Vlaamse provincie een vorm van lotgenotencontact, georganiseerd in
plaatselijke groepen. Hierbij staat uitwisseling onder de deelnemers 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, cursussen over NAH en
piekeren 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.
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In 2017 hebben Sig en de Hersenletsel Liga een formeel samenwerkingsakkoord gesloten als prioritair VTO-partner. Bedoeling is in de Hersenletsel 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. Veel sessies worden online gegeven in plaats van live of
geannuleerd. Het online lesgeven via zoom is een succes geworden. Veel
deelnemers gaven aan dat zij de onlinesessies nu wel konden volgen omdat de
afstand waar de livesessies doorgaan vaak te groot was. Het online lesgeven
biedt evenzeer de mogelijkheid om elkaar te leren kennen en ervaringen uit te
wisselen.

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.

DyNAHmiek: de vier pijlers
DyNAHmiek is een overkoepelende naam en staat voor een organisatie of een
groep organisaties die activiteiten doen voor personen met NAH en hun
omgeving. Deze activiteiten krijgen vorm in vier pijlers: ontmoeting; informeren,
bijleren in de vorm van cursussen en vrijetijdsactiviteiten. Sig is nauw betrokken
bij de eerste drie pijlers. Sig roept op tot het organiseren van de hersenletselcafés en coördineert de informatie, lotgenotencontacten en cursussen.
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Ontmoeting: Hersenletsel-cafés
Onder de eerste pijler vallen de hersenletsel-cafés. We streven ernaar om
mensen samen te brengen rond een aspect van NAH in een gezellige setting.
De hersenletsel-cafés worden georganiseerd in maart en tijdens ‘de week van
niet-aanboren hersenletsels’ in het najaar. Door corona konden er weinig live
hersenletsel-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.
Hersenletsel-café
Hersenletsel-café: wat doet corona met jou?
(Miet Vandenberg)
Hersenletsel-café: quiz over o.a. NAH
(Evy Vergauwen)
Hersenletsel-café: demonstratie stoelturnen
(Evy Vergauwen)
Hersenletsel-café: piekeren en minder slaap: hoe
gaan we hiermee om? (Miet Vandenberg)
Hersenletsel-café: wat deed corona met ons? en
Boekvoorstelling Altijd onderweg (Mieke Claes)
Hersenletsel-café: omgaan met dagelijkse taken,
belang van zelfzorg, dromen en talenten
(Tinny Delvaux)
Hersenletsel-café: stoelturnen
(Evy Vergauwen)
Hersenletsel café: welke rol neem wie op na een
hersenletsel? (Elke Sarens)
Hersenletsel-café: wat houdt revalidatie na een
hersenletsel in? (Katrijn Van Den Driessche)
Hersenletsel-café: gezellig samenzijn en elkaar
leren kennen (Marie Depooter)
Hersenletsel-café: wat zijn de gevolgen voor jullie
gezinsleven en hoe gaan jullie hiermee om?
(Gudrun Deryckere)
Hersenletsel-café: wat zijn de gevolgen voor jullie
gezinsleven en hoe gaan jullie hiermee om?
(Gudrun Deryckere)
Hersenletsel-café: monoloog TERUG!
(Rein Decoodt)
Hersenletsel-café: omgaan met dagelijkse taken,
belang van zelfzorg, dromen en talenten
(Tinny Delvaux)
Hersenletsel-café: quiz
(Evy Vergauwen)
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Datum/Locatie
16 maart
online
17 maart
online
19 maart
online
20 mei
online
7 oktober
Houthalen
11 oktober
Herent
12 oktober
Antwerpen
12 oktober
Buggenhout
12 oktober
Eeklo
12 oktober
Olen

Deelnemers
45
5
5
32
50
15
5
15
7
24

12 oktober nm
Lo-Reninge

6

12 oktober av
Lo-Reninge

7

13 oktober
Beveren

39

13 oktober
Herent

16

14 oktober
Antwerpen

5
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Hersenletsel-café
Hersenletsel-café: wat zijn onzichtbare gevolgen
na NAH en de vormen van neuropsychologische
revalidatie (Matthias Deconinck)
Hersenletsel-café: op zoek naar de juiste
informatie over NAH?
(Sabine Willaert en Luc Van Sant)
Hersenletsel-café: wat doet een niet-aangeboren
hersenletsel met je? (Koen Browaeys)
Hersenletsel-café: nieuwe technologie i.v.m.
neurorevalidatie na een hersenletsel zoals VR-bril
(Wouter Lambrecht)
Hersenletsel-café: omgaan met dagelijkse taken,
belang van zelfzorg, dromen en talenten
(Tinny Delvaux)
Hersenletsel-café: wat na NAH?
(Griet Carlier)
Hersenletsel-café: omgaan met intimiteit en
seksualiteit (Diede Bohez)

Datum/Locatie

Deelnemers

14 oktober
Antwerpen

15

14 oktober
Gijzegem

6

14 oktober
Zottegem

6

15 oktober
Gent

20

15 oktober
Herent

20

19 oktober
Brugge
19 oktober
Gent
Totaal

18
20
381

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)
Herseninfarct en hersenbloeding: oorzaken en
preventie (Liesbeth De Groote, Silke Cocquyt,
Pieter Mertens en Sven Van Caneghem)
Ik ben partner van een persoon met NAH. Hoe
zorg ik ervoor dat ik naast verzorger ook nog
partner ben? (Engelien Lannoo)
Omgaan met de gevolgen van een nietaangeboren hersenletsel: communicatie en
intimiteit (Koen Matthys)
Ik heb een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en
nu? (Koen Matthys en Lies De Temmerman)
Wat zijn cognitieve gevolgen na NAH? (Gunther
Van Bost)
Herseninfarct en hersenbloeding (Liesbeth De
Groote, Tanja Tanghe, Pieter Mertens en Griet De
Maesschalck)

Datum en locatie

Deelnemers

5 februari
Gent

5

23 februari
(online)

9

11 juni
Gent

6

8 oktober
Gent
11 oktober
(online)

7
6

22 oktober
Gent

5

Totaal

38
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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. Normaal
organiseren we op hetzelfde moment de bijeenkomsten in twee groepen, maar
omwille van corona hebben we alle sessies online aangeboden voor zowel
personen met NAH als hun omgeving:
Titel van de vorming (begeleiding)
Hoe nieuwe sociale contacten opbouwen na NAH?
(Katrijn Van Den Driessche)
Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht na NAH?
(An Cornelis)
Waar kan ik terecht na mijn hersenletsel? (werk,
hobby, vrije tijd) (Katrijn vanden Driessche)

Datum
1 februari
(online)
7 juni
(online)
6 december
(online)
Totaal

Deelnemers
12
8
7
27

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)
Hoe omgaan met cognitieve gevolgen na NAH?
(Eline Note, Karla Michiels en Tessa Schots)
Cognitieve gevolgen na een hersenletsel (NAH)
(Margot Hopperbrouwers)
Hoe omgaan met ziekte-inzicht en aanvaarding na
een hersenletsel (NAH)? (Guy Lorent)
Zorgen voor jezelf in het samenleven met een
persoon met een hersenletsel (NAH) (Rien Billet en
Milana Visingirieva)
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Datum
25 februari
(online)
22 september
(online)
24 november
(online)

Deelnemers
33
10
12

22 december
(online)

9

Totaal

64
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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), De Heder
(Antwerpen), PZ Bethaniënhuis (Zoersel), AZ Klina (Brasschaat) en het
provinciaal Samenwerkingsverband NAH Antwerpen.
Door corona werden in deze provincie geen activiteiten georganiseerd.

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)
Hoe omgaan met vermoeidheid na NAH?
(Wouter Lambrecht)
Hoe omgaan met te weinig ziekte-inzicht en als
gevolg de veranderingen van rollen in het gezin
(Katrijn Vanden Driessche)
Hoe ondersteun ik de persoon met NAH in zijn
acceptatie en zijn verwerkingsproces?
(Wouter Lambrecht)

Datum/Locatie

Deelnemers

16 maart
(online)

14

7 september
Ieper

9

11 oktober
Oostende

11

Totaal

34

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 heel Vlaanderen
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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)
NAH en piekeren, hoe geraak ik ervan af?
(Greet Demesmaeker)
Wat is NAH? oorzaken en gevolgen
(Wouter Lambrecht)
Wat is NAH, wat zijn de gevolgen?
(Greet Demesmaeker)
Zorgen voor een familielid met een hersenletsel is
niet zo vanzelfsprekend. Kan ik het volhouden?
Wat als ik de zorg moet delen? (Koen Browaeys)
Omgaan met piekeren als familielid van een
persoon met NAH (Greet Demesmaeker)
Hoe omgaan met veranderde emoties en gedrag
na een hersenletsel? (Wouter Lambrecht)
Leven met een hersenletsel is een familiezaak
(Gunther Van Bost)

Datum

Deelnemers

1 februari

15

23 februari

6

29 maart

9

5 mei

7

18 mei

7

12 oktober

12

25 november

6

Totaal

62

Cursussen
De cursussen voor personen met NAH en hun omgeving kunnen we betaalbaar
houden door het Steunfonds Sig vorming NAH. Hiervoor konden we rekenen op
de opbrengsten van de activiteiten die georganiseerd werden door de Warmste
Week. Omdat deze inkomstenbron in 2021 weg viel, deden we een oproep voor
giften via de nieuwsbrief. Een vijftiental mensen deden een gift, waardoor we
weer even verder kunnen met het aanbieden van de cursussen aan betaalbare
prijzen.

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
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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.
NAH-fotogroep
(Geert Andries)

Datum/Locatie

Deelnemers

6 lessen
najaar 2021

7

Totaal

7

Kop op-cursus: interventiepakket NAH, hoe omgaan met sociale
en emotionele veranderingen na een hersenletsel?
Deze cursus is specifiek voor personen met NAH. Ze komen normaal 7 keer
bijeen om telkens over één aspect van NAH te praten zoals vermoeidheid,
opnieuw leren plannen, cognitieve problemen. Door het online aanbod kwamen
ze 5 keer samen.

KOP OP - Hoe omgaan met sociale en emotionele
veranderingen na een hersenletsel? (Wouter
Lambrecht en Camille De Schaepmeester)

Datum/Locatie

Deelnemers

22 april, 29 april,
6 mei, 20 mei,
en 27 mei
(online)

9

Totaal

9

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?
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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.
Datum/Locatie

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

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

Hoe hou ik het vol als mantelzorger van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)
Hoe kan je je familielid met NAH het beste
ondersteunen en tegelijkertijd goed voor jezelf
zorgen? (Kathleen Motmans)

26 januari,
2 februari, 9
februari, 16
februari en 30
maart
(online)
27 april, 4 mei,
11 mei, 18 mei
en 1 juni
(online)
29 november, 6
december, 13
december, 20
december
(online)

Deelnemers

6

5

3

21 oktober
Zonhoven

7

Totaal

30

Er zijn ook een aantal mantelzorgcursussen die doorlopen, de deelnemers
komen jaarlijks nog een aantal momenten samen.
Hoe hou ik het vol als mantelzorger van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)
Hoe hou ik het vol als mantelzorger van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)
Hoe hou ik het vol als mantelzorger van een
persoon met NAH? (Sabine Willaert)

28 januari
(Online)
29 juni
(online)
26 januari
5 april, 20 mei
6 juli,
31 augustus
7 december
(Gentbrugge)
Totaal

40

5
7

5
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Cursus zelfzorg voor mantelzorgers
Tijdens deze mini-cursus worden er eenvoudige bewegingen vanuit de Qi Gong
die onze geest en ons lichaam in balans brengen aangeleerd, zodat onze energie
beter kan stromen. Kleine stiltewandelingen brengen ons dichter bij onszelf.
Datum/Locatie
Zelfzorg voor familieleden van personen met een
hersenletsel (An Cornelis)
Zelfzorg voor familieleden van personen met een
hersenletsel (An Cornelis)

7, 14 en 21
september
(Gent)
18 december
(Wemmel)
Totaal

Deelnemers
3
2
5

Sessies voor kinderen en jongeren
Tijdens de sessie voor partners en ouders van personen met NAH bleek er een
behoefte om ook de kinderen en jongeren van de persoon met NAH bijeen te
brengen.

Mijn ouder heeft een hersenletsel. Wat is er
gebeurd? Hoe ga ik ermee om? (voor jongeren)
(Guy Lorent)
Mijn mama/papa heeft een hersenletsel. Wat is er
nu allemaal gebeurd? Hoe kan ik mama/papa
helpen? (Koen Browaeys)
Mijn ouder heeft een hersenletsel. Wat is er
gebeurd? Hoe ga ik ermee om? (voor jongeren)
(Guy Lorent)

Datum/Locatie

Deelnemers

22 september
(online)

8

29 september
(online)

4

1 december
(online)

8

Totaal

20

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)
Een hersenletsel (NAH), hoe verwerk je dat?
(Wouter Lambrecht)

Datum/Locatie

Deelnemers

16 november
(online)

11

Totaal

11
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Globaal overzicht aantal deelnemers
In 2021 bereikten we meer deelnemers, door de online sessies en ook door het
groeiende aanbod cursussen.

Aantal deelnemers per soort activiteit 2021
2021
Ontmoeten Hersenletsel-cafés

381

Informatiemomenten

38

Lotgenotencontacten

192

Online vormingen

62

Cursussen

68

Voor jongeren

20

Studenten

11

Totaal

772

Aantal deelnemers 2017-2021

Aanbod over niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)

2017

2018

2019

2020

2021

705

546

847

666

772

2017

2018

2019

2020

2021

77

63

74

52

65

Aantal activiteiten

Aantal activiteiten niet-aangeboren
hersenletsel (NAH)

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 2021 waren er 11 aanvragen.
Aantal vormingen op aanvraag (2016-2021):

Vorming op aanvraag

2016

2017

2018

2019

2020

2021

6

11

26

7

2

11

Overzicht van vorming op aanvraag in 2021
Titel van de vorming op aanvraag (voor)
Hersenen en autisme
(Annabel Nijhof)
Wat is een hersenletsel? Oorzaken en gevolgen en
hoe opvangen tijdens het sporten
(Wouter Lambrecht)
CDM
(Turid Deisz)
Wat is NAH? Oorzaken gevolgen
(An Cornelis)
Train de Trainer Eureka
(Laura Wante en Taaike Debeuf)
Wat is NAH? Oorzaken en gevolgen
(Wouter Lambrecht)
ICF coachingtraject
(Lien Vanevercooren)
CDM
(Turid Deisz)
CDM
(Heidi Lemmens)
Inleidende studiedag ICF (Lien Van Evercooren,
Nadja Brocatus en Jo Lebeer)
Train de Trainer Eureka
(Brenda Volckaert en Elisa Boelens)

Datum/Locatie

Deelnemers

25 februari
(online)

10

4 maart
(online)

25

6 april
(online)
5 oktober
Roeselare
12 oktober
(St-Niklaas)
14 oktober
(Roeselare)
9 december
(Roeselare)
9 november
(Zwevegem)
9 november
(Evergem)
25 november
(Leuven)
3 december
(online)
Totaal

15
15
9
18
12
19
17
11
15
166
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4. Sensibilisering
Hersenletsel TeeVee
Nieuw in ons aanbod zijn de uitzendingen van de Hersenletsel Teevee die we
samen met de Hersenletsel Liga organiseren. Het doel is heel simpel: samen
personen met een hersenletsel en hun omgeving nog meer informatie bezorgen
via een nieuw, laagdrempelig medium.
Het
concept?
Een
live
uitzending via ZOOM rond een
van de verschillende aspecten
die het leven van mensen met
een hersenletsel beïnvloeden!
En, hoe ziet zo’n aflevering
eruit? Wel, dat is heel
uiteenlopend: een spreker of
een debat, getuigenissen, een
boekbespreking, filmpjes, enz.
De opnames van deze live
uitzendingen zijn allemaal te
bekijken op het YouTubekanaal
van Sig.

In 2021 werden vier live uitzendingen georganiseerd. Hieronder een overzicht
met een kort woordje uitleg en de link naar het filmpje.
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Aflevering 1
Waarom is lotgenotencontact belangrijk?
Tijdens de eerste aflevering van Hersenletsel TeeVee willen we het thema:
“Waarom is lotgenotencontact belangrijk?” in de kijker zetten. Heidi Tanghe was
spreker van dienst. Zij legde uit waarom lotgenotencontacten van belang zijn,
hoe je ze kunt vinden en wat de verschillende lotgenotencontacten inhouden.
Informatiesessies, hersenletsel-cafés, vrijetijdsactiviteiten, facebookgroepen,
bijeenkomsten van partners, en NAH- fotogroepen passeren de revue.
Daarnaast waren er ook verschillende getuigenissen van personen met een
hersenletsel of partners. Elk van hen heeft deelgenomen aan één van de vormen
van lotgenotencontact. Het geheel wordt ‘op smaak’ gebracht met muziek van
Stijn Geerinck. > Link: https://www.youtube.com/watch?v=Gti5tiAxbcY&t=89s
Aflevering 2
Hoe ga je om met overprikkeling na een hersenletsel?
Overprikkeling: wat is dat nu precies? Wat zijn de gevolgen na een hersenletsel
en wat kun je eraan doen? Miet Vandeberg kaderde overprikkeling op een
heldere manier . Allemaal krijgen we continu informatieprikkels binnen die
verwerkt worden in de hersenen. Gezonde hersenen selecteren deze info, maar
door een hersenbeschadiging kan die selectie vertraagd of verstoord zijn,
waardoor je meer prikkels binnenkrijgt dan je kunt verwerken. Verder waren er
zes getuigenissen van personen met NAH of partners voorzien. En uiteraard
zorgen we ook voor interactie en de nodige variatie. > Link: https://
www.youtube.com/watch?v=eD_W8e5wlr8
Aflevering 3
Plannen en organiseren na een hersenletsel, thuis en op het werk
Onze hersenen bepalen alles wat we zijn en doen. Een hersenletsel beïnvloedt
dan ook alle vlakken van het leven. Een van de opvallendste (maar onzichtbare)
gevolgen zijn de beperkingen op het vlak van concentratie, plannen,
organiseren, het geheugen en het denken. Je vergeet zaken, je belooft iets maar
doet het niet, je weet niet meer waar je voorwerpen gelegd hebt, het lukt niet
om zelfstandig afspraken te maken, enz. Met andere woorden, je krijgt je leven
niet meer ‘op orde’. Tijdens deze aflevering gingen we in op plannen en
organiseren, thuis en op het werk. Guy Lorent gaf een overzicht van mogelijke
cognitieve problemen en oplossingen, want er zijn hulpmiddelen die het leven
een stuk gemakkelijker kunnen maken: apps, verschillende agenda’s,
geheugensteuntjes, enz. Verder getuigden personen met NAH of partners over
hoe zij erin slagen om te plannen en organiseren na hun hersenletsel. > Link:
https://www.youtube.com/watch?v=UqU8UJRes2o
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Aflevering 4
Hoe omgaan met intimiteit en seksualiteit na een hersenletsel?
Intimiteit en seksualiteit horen bij het leven. Een hersenletsel kan het leven van
de persoon en zijn/haar netwerk behoorlijk overhoop halen. Ook op het vlak van
intimiteit en seksualiteit verandert er veel. Bovendien is dit niet meteen het
meest eenvoudige thema om over te praten. Zowel bij de persoon met een
hersenletsel als bij de partner kunnen er problemen zijn waardoor je als koppel
niet meer tot intimitiet en/of seksualiteit komt. Daarnaast zijn er ook veel relaties
die stranden na een hersenletsel en ook personen met een hersenletsel die nooit
(meer) een relatie hebben (gehad). Wouter Lambrecht nam ons tijdens deze
aflevering mee in dit interessante thema, wat toch wel een taboe is. Hij lichtte
een en ander toe vanuit theoretische hoek. Verder hebben we zowel personen
met een hersenletsel als partners bereid gevonden om hierover te getuigen.
Moedige getuigenissen, die mee tot een antwoord kunnen leiden op de volgende
vragen: Welke invloed heeft een hersenletsel op iemands intimiteit en
seksualiteit? Hoe ga je hiermee om? Welke mogelijkheden zijn er? Wat betekent
dit voor de persoon met een hersenletsel of de partner of het netwerk? Boeiende
vragen dus, die wachten op boeiende antwoorden. > Link:
https://www.youtube.com/watch?v=l8XLmZO1yR0&t=62s

Hersenletsel TeeVee (online)

Datum

Waarom is lotgenotencontact belangrijk?
Hoe ga je om met overprikkeling na een
hersenletsel?
Hoe omgaan met plannen en organiseren na een
hersenletsel?
Hoe omgaan met intimiteit en seksualiteit na een
hersenletsel?

9 maart

181

3 juni

143

4 oktober

110

2 december

90

Totaal

524

Deelnemers

We hebben er ook voor gekozen om telkens een opname van de uitzending te
maken voor YouTube. De vele views laten zien dat dit een succes is:
Hersenletsel TeeVee uitgesteld via YouTube

Datum

Waarom is lotgenotencontact belangrijk?
Hoe ga je om met overprikkeling na een
hersenletsel?
Hoe omgaan met plannen en organiseren na een
hersenletsel?
Hoe omgaan met intimiteit en seksualiteit na een
hersenletsel?

9 maart

634

3 juni

513

4 oktober

395

2 december

391

Totaal

1933
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De week van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
Sig is mede initiatiefnemer vanuit de Hersenletsel Liga om jaarlijks ‘De Week
van niet-aangeboren hersenletsel (NAH)’ te organiseren en te promoten. Het
succes van de vorige edities zette ons aan om ook in 2021 mee onze schouders
onder dit initiatief te zetten. Dit jaar viel de sensibiliserende periode van 11 tot
17 oktober. Ondanks de beperkingen door het coronavirus vonden toch heel
wat activiteiten plaats, dit waren 18 hersenletselcafés en 4 lotgenotencontacten.
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.

Reizende tentoonstelling NAH
met filmpje ‘Chaos in mijn hoofd’
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!
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.
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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: vele duizenden 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 2021 (beperkt door corona):
Locatie
AZ Groeninge
Kortrijk
AZ Damiaan
Oostende

Periode in 2021
oktober
november

‘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
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laten krijgen, werd er onlangs werk gemaakt van een bekendmakingsfolder
i.s.m. Hoorexpert. De folder werd verspreid naar alle VAPH-voorzieningen.
Op de website www.ritahoortnietgoed.be kan ook een checklist worden
gedownload die detectie van gehoorverlies mogelijk maakt. Het aantal
bezoekers in 2021 bedroeg 2412. Uit statistieken van YouTube blijkt dat het
sensibiliserend filmpje sinds de productie 1952 keer is bekeken. 5875 bezoekers
hebben ondertussen ook (delen van) de publicatie gedownload.

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 2021 waren
er door corona minder tentoonstellingen.
Overzicht van tentoonstellingen in 2021:
Kunstenaar(s) en soort werk
Winnie Vandeweghe
Schilderijen
De Leerexpert – Burchtse Weel
Grafiek leerlingen OV 1

Periode in 2021
september-oktober
november-december

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 2021 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 regelmatig een citaat
of cartoon om over na te denken of een rechtstreekse link naar
beeldmateriaal op onze website.
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5. Publicaties en producties
Het ImPACT-programma - Handleiding voor ouders
Trainen van sociaalcommunicatieve vaardigheden
bij kinderen met een autismespectrumstoornis
ISBN 978-90-5873-118-0, boek, 188 p.
Brooke Ingersoll & Anna Dvortcsak
(Sara Van der Paelt, Petra Warreyn & Herbert Roeyers)
ImPACT is een wetenschappelijk onderbouwd,
toegankelijk en gebruiksvriendelijk programma
om kinderen met een autismespectrumstoornis
(ASS) te ondersteunen in hun ontwikkeling van
sociaalcommunicatieve vaardigheden.
In Vlaanderen maken veel thuisbegeleidingsdiensten intensief gebruik van het programma en
zijn er ook meer en meer therapeuten in CAR en
zelfstandige therapeuten die het programma
inzetten. Onze dank gaat uit naar Lieven Frère, die
zelf ook ASS heeft, om de Engelse handleiding
voor ouders te vertalen, wat de basis vormde voor
deze Nederlandstalige bewerking van de
handleiding voor ouders. De tweede, herwerkte
versie van de handleiding voor hulpverleners is voorzien in 2022.
De handleiding voor ouders van het ImPACT-programma zet je als ouder op
weg om je kind zelf te stimuleren op het vlak van sociale betrokkenheid,
communicatie, imitatie en spelvaardigheden. De technieken worden in
eenvoudige maar effectieve stappen uitgelegd, zodat je ze gemakkelijk kunt
toepassen in dagelijkse familieroutines en -activiteiten. Alle technieken in dit
boek zijn gestoeld op de ontwikkelings- en gedragswetenschap. Bij het boek
hoort een website met alle nodige ondersteunend materiaal. Ouders die ImPACT
gebruiken, zijn meestal heel tevreden over dit programma en de effecten ervan
op hun kind.
De auteurs van ImPACT zijn Brooke Ingersoll en Anna Dvortcsak
(Michigan/Portland, USA). Deze tweede, herwerkte uitgave van de handleiding
voor ouders werd in het Nederlands vertaald en bewerkt door Sara Van der
Paelt, Petra Warreyn en Herbert Roeyers (Universiteit Gent).
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Lees je honger
Eten en drinken als basis voor functioneel en voorbereidend lezen
ISBN 978-90-5873-113-5, losbladige map, 895 p.
Sofie Uyttersprot
Dit pakket vormt een nieuwe kijk op het
leesonderwijs. Het is een methode voor
functioneel en voorbereidend lezen
gebaseerd op woorden die te maken
hebben met het thema ‘voeding’.
Oorspronkelijk is het pakket gemaakt
voor kinderen in het buitengewoon
onderwijs type 2 om ze aan te sporen
tot lezen. Het ultieme doel is een directe
succeservaring voor het kind creëren.
Auteur Sofie Uyttersprot, logopedist met
jarenlange ervaring in BO, vertelt:
"Essentieel aan ‘Lees je honger’ is het
bevorderen van de transfer van de
leerstof bij kinderen. De kinderen gaan
ermee aan de slag: ze zoeken en
herkennen letters, woordstukken of
woorden in het straatbeeld of in winkels. Door in te zetten op associaties naar
dagelijkse situaties, zorgt de leerkracht of logopedist ervoor dat kinderen een
gevoel krijgen dat ze kennis vergaren met een concreet doel voor ogen. Hoe
meer je kinderen hiervan bewust kunt maken, hoe meer zelfvertrouwen ze
zullen krijgen."
Maar er is meer. Het programma staat namelijk ook stil bij een selectie
leesvoorwaarden. Sofie licht toe: "De bijna 900 werkblaadjes in het pakket
kunnen in de derde kleuterklas ook beschouwd worden als een basis om het
leesonderwijs op te starten. Deze werkwijze bevordert het zelfstandig werken
en draagt bij tot een positief zelfbeeld. Ook bij kinderen met een vorm van
AD(H)D of ASS zagen we al dat Lees je honger voordelen biedt. De werkblaadjes
beperken zich namelijk tot de essentie en er is heel weinig afleiding.”
Ervaring leert dat ‘Lees je honger’ ook bij anderstalige nieuwkomers
slaagkansen biedt. De aangebrachte woorden zijn namelijk functioneel,
makkelijk te begrijpen en bereiken snel hun doel, wat kinderen dan weer
motiveert om door te zetten.
Het pakket werd gelanceerd met een studiedag door de auteur in de zomer van
2021. Ook in 2022 wordt er nog vorming voorzien over de leesmethode.
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Frans in un deux trois - Pakket klank-tekenkoppeling
Oefenprogramma voor kinderen en jongeren met dyslexie
ISBN 978-90-5873-116-6, losbladige map, 136 p.
Sandy Wynants
Het leren van Frans is een complex
proces waarbij veel kinderen en
jongeren met dyslexie problemen
ondervinden. Al gauw stoten zij op de
vreemde klank-tekenkoppeling die ze
zich eigen moeten maken. Naast de
communicatieve taaltaken, die centraal
staan in het basisonderwijs, is het
verwerven van woordenschat via de drie
pijlers uitspraak, betekenis en spelling
een essentieel onderdeel voor het leren
van de vreemde taal. Momenteel neemt
het thematisch verwerven van woordenschat een prominentere plek in dan het
systematische aanleren van de Franse
spellingregels en -regelmatigheden.
Nochtans is er veel winst en motivatie te behalen wanneer deze klanktekenkoppelingen expliciet worden aangeleerd. In het oefenprogramma ‘Frans
in un deux trois’ worden deze Franse klank-tekenkoppelingen, net als in het
Nederlandse lees- en spellingonderwijs, vanuit de alfabetische kennis aangebracht. Via een gestructureerd, opbouwend en expliciet aanbod komen kinderen
en jongeren via dit oefenprogramma in contact met de link tussen klanken en
hun lettersymbolen. Vanuit een multisensoriële integratie worden deze klanktekenkoppelingen aangeleerd. Het doel is een minder abstract spellingsysteem.
Het oefenprogramma is kant-en-klaar: alle woorden zijn geanalyseerd volgens
hun klank-tekenkoppelingen. Ze werden overzichtelijk geordend in categorieën
die elkaar letter na letter opvolgen. Het kind of de jongere krijgt de kans om
alle koppelingen direct te oefenen in verschillende posities van bekende klanktekenkoppelingen. Door de voortdurende link tussen uitspraak, betekenis en
spelling worden de koppelingen versterkt en de intrinsieke motivatie verhoogd.
Met ‘Frans in un deux trois’ kan je kinderen bewust maken van het feit dat Frans
een gestructureerde taal is die je met de juiste aanpak goed kan uitspreken,
verstaan en schrijven zonder angst. Zo maken we ook kinderen en jongeren met
dyslexie enthousiast voor Frans. Op de bijhorende website www.fransin123.be
is extra materiaal voorzien voor gebruikers van het pakket.
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Doe wat je leest PLUS (voor kinderen/jongeren 10-14 jaar)
Begrijpen en uitvoeren van geschreven opdrachten bij autisme
ISBN 978-90-5873-114-2, losbladige map, 155 p.
Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys
We worden dagelijks geconfronteerd
met geschreven informatie, opdrachten
of instructies. Veel mensen met autisme
hebben hier moeite mee. Ze zien de
dingen vaak als losse elementen zonder
samenhang, terwijl het bij het lezen net
belangrijk is om de verschillende
onderdelen van de opdracht of tekst op
een goede manier samen te brengen,
zowel in betekenisverlening als in
uitvoering. Ook verbeelding speelt een
belangrijke rol bij het begrijpen van
gesproken en geschreven taal. Kinderen
en jongeren met autisme hebben vaak
een beperkt voorstellingsvermogen. Ze begrijpen de instructies vaak niet of
verkeerd, antwoorden ‘naast de kwestie’ of zien het verband tussen de tekst en
de bijhorende plaatjes niet.
Dit pakket biedt een variatie aan opdrachten die uitgewerkt zijn vertrekkende
vanuit de moeilijkheden die kinderen en jongeren met autisme ondervinden op
het gebied van centrale coherentie, theory of mind en executieve functies.
SpraakKlankOnderzoek SKO
Modules Inconsistentie en Diadochokinese
ISBN 978-90-5873-111-1, online onderzoeksinstrument
Sig-werkgroep SKO – Handleiding: Joris Vanopstal & Jean-Pierre Martens (Red.)
Het SKO bestaat uit 5 modules. In 2020
lanceerden we de belangrijkste module: het
basisonderzoek SKO. In de loop van 2021
verschenen de modules Inconsistentie en
Diadochokinise.
De resultaten van de module SKO-INCO
kunnen helpen bij het onderscheiden van inconsistente fonologische stoornis en
spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD). De module SKO-DDK is zinvol om af te
nemen wanneer er aanwijzingen zijn voor een neurogene spraakklankstoornis
of wanneer ernstige spraakklankstoornissen vastgesteld worden.
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Altijd onderweg
Verder met een hersenletsel
ISBN 978-90-5873-115-9, boek, 240 p.
Mieke Claes en dr. Dirk Liessens, met een voorwoord van Ronny Mosuse
Mieke, een jonge vrouw, krijgt bij een autoongeval een klap op het hoofd. Die ene klap slaat
een onmiskenbare breuk in haar prille leven. Van
de ene dag op de andere moet zij (samen met
haar familie) verder met een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). Een lange, onbekende weg,
met veel onverwachte tegenliggers. Gedurende
dertien jaar incasseert Mieke tegenslagen en
worstelt ze met de (onzichtbare) gevolgen van het
hersenletsel.
Gelukkig krijgt ze onderweg veel hulp. Ze leert
met vallen en opstaan uit de vele ervaringen en
wordt stukje bij beetje een nieuwe versie van
zichzelf. Nog altijd gaat ze verder. En misschien is
ze verder gekomen dan ze dertien jaar geleden ooit gedacht had.
Miekes herstelverhaal leest als een trein. Nu en dan houdt ze halt voor een
gedicht of schuift ze een lade met herinneringen open. Bovendien kijkt één van
haar hulpverleners, dokter Dirk Liessens, over haar schouder mee. Hij kadert dit
verhaal op een heldere manier in de ruimere problematiek van NAH, een nog
altijd onderbelichte aandoening in de maatschappij. We hopen dat dit boek mee
kan sensibiliseren.
Uit het voorwoord van Ronny Mosuse:
“Mieke doet haar verhaal omdat ze, zoals vele van haar lotgenoten, erkend wil
worden om wie ze vandaag is: een overlever van een niet-aangeboren
hersenletsel die op zoek is naar de beste manier om de beste versie van zichzelf
te worden. Dat is een hele zoektocht, en ze is nog altijd onderweg.”
“Ze komt ook dikwijls tot filosofische bespiegelingen over menselijkheid en over
de zin van alles. Daarom is dit boek ook voor wie niet van dichtbij te maken
heeft met NAH een aanrader!”
Het boek werd op 22 juni 2021 online voorgesteld voor meer dan 100
geïnteresseerden. Op 19 oktober 2021 volgde een live boekvoorstelling in
Heusden-Zolder. Ook daar konden we rekenen op de aanwezigheid van BV
Ronny Mosuse en was de belangstelling groot. Ronny speelde een nummer op
gitaar, speciaal voor de hoofdauteur van dit boek. Een aangrijpend moment!

54

2021

Activiteitenverslag Sig

2021

Mama krijgt een hersenbloeding
Kinderboek over hersenbloeding, met uitleg voor ouders
ISBN 978-90-5873-117-3, hardcover kinderboek, 24 p.
Sarah Wulteput (illustraties Seppe Van den Berghe)
Kasper komt thuis na een middag spelen bij zijn
vriend. “Dag mama, ik ben terug!”, roept hij.
Maar er komt geen reactie. Wanneer hij de
woonkamer binnen wandelt, ziet hij mama op de
grond liggen. Wat is er gebeurd?
Dit prachtig geïllustreerde kinderboek van Sarah
Wulteput geeft meer uitleg over een
hersenbloeding. Snel handelen is belangrijk om
hersenschade zoveel mogelijk te voorkomen.
Een hersenbloeding is een zeer ingrijpende
gebeurtenis, met vaak een langdurig herstel tot
gevolg. Het boek helpt om dit bespreekbaar te
maken met je kind. Naast een hersenbloeding
kan ook een herseninfarct of een hersentrombose optreden. Deze drie termen noemen we in de volksmond ‘een
beroerte’. Hierbij herkennen we vaak dezelfde symtomen: verlamming van een
lidmaat of een scheef hangende mondhoek.
Een initiatief dat kinderen op hun maat en niveau wil betrekken bij en
informeren over medische aandoeningen, uitgegeven door Sig, met de steun
van Kinder-maat, de Hersenletsel Liga en de Belgian Stroke Council.
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 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 2022.
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Overzicht van de overige publicaties
en producties in voorraad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ANOMIX - Werkboek woordvindingsproblemen (Frank Paemeleire e.a.)
Anamnese Meertalige Kinderen (AMK) (Werkgroep Meertalige Kinderen)
BAB - 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 I - Werkboek dysartrie bij volwassenen (Frank Paemeleire e.a.)
DYSAMIX II - Werkboek dysartrie bij volwassenen (Frank Paemeleire e.a.)
FOCUMIX - Werkboek aandachtsproblemen bij volwassenen (Frank
Paemeleire e.a.)
FRONTOMIX - Werkboek executieve stoornissen bij volwassenen (Frank
Paemeleire e.a.)
Gelezen en begrepen (Hilde Cornelis en Ilse Van Beversluys)
GLOBAMIX I - Dynamisch assessment bij personen met ernstige afasie
(Frank Paemeleire e.a.)
Het DCD-doeboek (Eline Eeckhautte)
Het Groene Boekje (Sherborne Vereniging)
Het verhaal van Odi - 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
KTK-NL - Körperkoordinationstest für Kinder (Matthieu Lenoir e.a.)
KOP OP - Psycho-educatie bij sociaal-emotionele problemen na NAH
(Wouter Lambrecht en Camille De Schaepmeester)
Miko gaat vooruit - Over een rendier met DCD (Ciel Brackenier e.a.)
Milan in de Wereld zonder cijfers (Lien Couchez e.a.)
MusicaMova - Psychomotorische training met slagwerkinstrumenten (Jan
Cherlet en Griet Dewitte)
NAH-fotogroep - Het draaiboek (Frank Paemeleire e.a.)
Opnieuw vogels horen - Getuigenis over Coch-gen (Els Duchesne)
Over (het) leven - Sociale leerverhalen voor kinderen met autisme (Hilde
Cornelis en Hilde Van Beversluys)
PDOD: Protocol Diagnostiek Ontwikkelingsdysfasie (Begga Van De Walle,
Ingrid Herreman en Inge Zink)
RINAH - Reflectie-instrument NAH (Ben Schouten e.a.)
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SCQ: Vragenlijst Sociale Communicatie (Petra Warreyn e.a.)
SOS-2-VL - Systematische Opsporing Schrijfproblemen (Hilde Van Waelvelde e.a.)
SpraakKlankOnderzoek SKO - Onderzoeksinstrument (Joris Vanopstal &
Jean-Pierre Martens)
Taalmaatjes - Ouderbegeleiding bij kleuters met taal- en spraakproblemen
(Ingrid Herreman en Wanda Heylen)
Tingeling - Help je baby beter horen (Werkgroep Gehoor)
Uit één stuk - Oefenpakket samengestelde woorden (KIDS Hasselt)
Veranderd leven, veranderd netwerk, veranderde krachten - Over
samenwerken met het netwerk en het krachtenperspectief als
handelingskader bij personen met NAH (Greet Demesmaeker)
Zie wat ik zie, doe wat ik doe - Stimuleren van imitatie en gedeelde
aandacht bij jonge kinderen (Petra Warreyn e.a.)

Verkoop publicaties en producties
In de loop van 2021 gingen in totaal 3485 Sig-publicaties over de toonbank, een
flinke stijging in vergelijking met vorig jaar. De publicatie ‘GLOBAMIX Deel 1’ werd
226 keer verkocht. Ook de nieuwe titels ‘ImPACT handleiding voor ouders’, ‘Frans
in un deux trois’, ‘Doe wat je leest PLUS’, ‘Lees je honger’ en ‘Altijd onderweg’
vonden vlot de weg naar geïnteresseerde gebruikers. Verder blijft de verkoop van
de pakketten ANOMIX, FOCUMIX, FRONTOMIX en DYSAMIX I & II het goed doen.

Overzicht aantal verkochte Sig-publicaties en producties

Totaal aantal verkocht

2017

2018

2019

2020

2021

3052

2845

2799

2578

3485
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6. Tijdschrift Signaal Digitaal
De opvolger van het papieren
tijdschrift Signaal is een online
variant en luistert naar de
naam Signaal Digitaal. Het doel
blijft relevante en significante
kennis en informatie ter
beschikking stellen van de
professionele
hulpverlener.
Online artikels vormen de basis
van Signaal Digitaal, maar ze
worden ondersteund door
digitale kanalen (o.a. webinar
en online discussieforum).
In plaats van artikels op papier te bundelen in een nummer, stelt Signaal Digitaal
ze voortaan stuk voor stuk online voor. Informatie op maat dus, met een online
kantje, zodat hulpverleners ook op deze manier bijblijven in hun vakgebied.
Een deelnemer getuigt: “Heel boeiend! Het is zeer aangenaam om naast het
artikel ook de stem van de auteur te horen en daar extra uitleg en verdieping
bij te krijgen. Daarnaast is er ook tijd voorzien om vragen te stellen en samen
op zoek te gaan naar concrete tips en antwoorden. Voor mij was het alvast
geslaagd."
Hoe werkt Signaal Digitaal? Artikels vormen de basis voor een interactief
online gebeuren. De auteur stelt de inhoud van het artikel kort voor in een
webinar. Onmiddellijk daarna is interactie (vraagstelling, discussie, netwerking)
mogelijk over het voorgestelde thema. En waar blijft het artikel? Wie inschrijft
voor een Signaal Digitaal Webinar krijgt de tekst bij aanvang in handen.
Nadat de auteur het artikel voorgesteld heeft, ben je vast helemaal klaar om de
tekst tot in detail te lezen. Resultaat? Geen stapels ongelezen artikels of
tijdschriften meer, waar je je ooit eens door moet worstelen. Want je bent als
het ware al opgewarmd!
Kan je niet aanwezig zijn op het Signaal Digitaal Webinar? Geen nood, we
nemen het op (weliswaar excl. de vraagstelling) en stellen het daarna, samen
met het artikel in PDF, als publicatie ter beschikking in de Sig-webshop.
Niet alle artikels zullen zich in de toekomst tot webinars lenen. Het ligt in onze
intentie om later ook losse artikels aan te bieden.
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Signaal Digitaal 2021-1
Verschenen op 23 februari 2021, webinar in interactie met 122 deelnemers
Paemeleire, F., Moerkerke, L., & Fierens, L. (2021). Communicatieondersteuning bij volwassenen met ernstige afasie: GLOBAMIX als toolbox
om restvaardigheden te exploreren. (15 p.)

Signaal Digitaal 2021-2
Verschenen op 16 juni 2021, webinar in interactie met 36 deelnemers
Pascal-Claes, F. (2021). ACT voor het brein - Hersenproblematiek: verworven
of ontwikkelingsvariant. (17 p.)

Signaal Digitaal 2021-3
Verschenen op 30 september 2021, webinar in interactie met 144 deelnemers
Waelkens, V. (2021). Spraakontwikkelingsdyspraxie (SOD): vuistregels voor
diagnostiek en therapie. (17 p.)

Signaal Digitaal 2021-4
Verschenen op 14 december 2021, webinar in interactie met 26 deelnemers
Reynaerts, S., Van Gompel, E., Van Den Heuvel, E., Zink, I., & Rombouts, E.
(2021). Ervaringen van ouders omtrent ondersteunde communicatie bij
kinderen met het Rett en Angelman syndroom. (15 p.)

Adverteren via Signaal Digitaal kan per artikel. In 2021 konden we rekenen op
8 advertenties.
In totaal kwamen 300 lezers/deelnemers af op het nieuwe Signaal Digitaalconcept. Verder werden er 26 artikels nabesteld via de webshop van Sig.
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7. Sig-bib
Mogelijkheden en kansen
Dat 2021 voor niemand een gemakkelijk jaar is geweest, is een open deur
instampen. Een ongeziene coronagolf overspoelde ons en beïnvloedde elke
professionele activiteit in ons land.
Maar elk probleem biedt de mogelijkheid tot nieuwe opportuniteiten en wat de
Sig-bib betreft, werd dat het credo. De behandeling van de restproblemen
vergde een ware ‘omdenken-mentaliteit’, waarbij we de problemen ‘omdachten’
tot opportuniteiten.
Zo werd er naarstig verder gewerkt op de ingeslagen weg om de enkel via de
catalogus ontsloten documentatiedienst uit te bouwen naar een hedendaagse
collectie die fris en uitnodigend overkomt op de nieuwe generatie. Doelstelling
nummer één: de collectie opdelen in rubrieken, grotendeels thematisch
samenlopend met de intervisiegroepen die het hele jaar door in Sig aan de slag
zijn en met de interessegebieden van de cursisten die aanwezig zijn op de door
Sig georganiseerde activiteiten.
Dat lukte wonderwel, hoewel het een gigantische operatie was, waarbij elk boek
een nieuwe fysieke bestemming en herlabeling moest krijgen. Ook diende elke
notatie te worden aangepast in de catalogus en werd de uitleenbaarheid van
elk werk gecontroleerd.
De magazijnplaatsing van inhoudelijk verouderde werken werd volledig
afgewerkt. Het resultaat is een makkelijk consulteerbaar magazijn, waarvan elk
werk ook in de publieks-opac (de publiekskant van de catalogus) werd
ingewerkt. Elk magazijnwerk blijft dus eenvoudig beschikbaar en kan binnen de
kortste keren worden opgehaald.

Opfrissing
De bibliotheek zelf was ook aan een opknapbeurt toe. Ze werd volledig ontruimd
voor een herschildering. Ook de rekken zelf kregen een likje verf mee. De
combinatie van de frisse wanden en de (met eigen personeel) geverfde rekken
geeft een veel uitnodigender cachet aan de fysieke bibliotheekcollectie. De
bibliotheek zelf oogt veel ruimer en frisser.
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Door de magazijnplaatsing van een aantal werken, is er ook veel meer fysieke
ruimte tussen de rekken, waardoor het snuisteren tussen de rekken door
directer en aantrekkelijker wordt. Een consultatie van de catalogus is hierbij niet
nodig.
Direct je weg vinden in de collectie is eenvoudig. Een visuele ondersteuning is
de optische signalisatie van de rubrieken. De rubrieken die eenvoudig
alfabetisch gerangschikt zijn, worden intuïtief ontsloten via ‘optische
signalisatiebordjes’ die op de zijkanten van de rekken werden aangebracht. Ze
vermelden telkens de rubrieksnaam en de nummering. Een boek vinden is
daardoor een makkie.

Extra functies
De bibliotheek is naast documentatiecentrum ook veel meer dan een
verzameling boeken. We streefden ernaar het ‘belevingsgevoel’ te vergroten
door het creëren van een makkelijke en comfortabele zithoek en een werk- en
opzoekruimte.
De catalogus (via een vrijstaande computer in te kijken) is zo open voor iedereen
voor een oriënterende opzoeking of een dieper onderzoek. Anderzijds is er ook
een tafel voorzien waar je rustig kan werken aan je eigen nota’s of met eigen
laptop. Daardoor kan je je keuze gerichter maken of optimaal gebruik maken
van de bibliotheek zonder uit te lenen.
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De zithoek wordt geflankeerd door een rek waarop de
nieuwste aanwinsten worden gepresenteerd, een
folderrek en een tijdschriftenrek, waarin de
tijdschriften in frontplaatsing telkens de nieuwste
publicaties binnen de vakgebieden aanrijken. Het
folderrek wordt geactualiseerd met de nieuwste
folders.

Werk op de plank
Vanaf 2022 worden werken met een grotere regelmatigheid aangekocht en
direct ingewerkt, teneinde de actualiteitswaarde van de collectie te verhogen.
In 2022 zal ook de ‘look and feel’ van de catalogus worden gemoderniseerd,
wat het opzoeken moet veraangenamen en faciliteren.
De bibliotheek zal ook binnen de Sig-website een aparte plaats innemen,
waardoor de informatie gebundeld en aantrekkelijk in een oogwenk gebundeld
kan worden bekeken in de webruimte.
Ook de communicatie met de potentiële bezoeker zal worden geïntensifieerd:
regelmatig zullen Sig-bib berichten (zoals nieuwe aanwinsten of thematische
lijsten) verschijnen in de nieuwsbrieven, in de flashes, in de Sig-webruimte.
Bedoeling is de koudwatervrees ten aanzien van de Sig-bib te overwinnen, de
Sig-bib te positioneren als een gespecialiseerd documentatiecentrum en
bibliotheek in één, die oog heeft voor hedendaagse noden en wensen.
Het ‘merk’ Sig-bib zal meer frequent worden gepresenteerd met de bedoeling
het bibliotheekgebruik te laten opbloeien in post-coronatijden.
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8. Wetenschappelijk onderzoek
In 2021 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 en Howest.
De meeste onderzoeksprojecten in 2021 bleven lopen. Er kwam één nieuw
project 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 is 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. Er waren in 2021 vier online overlegmomenten.
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 fonologische
en fonetische 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 2020 werd het basisonderzoek gelanceerd. In oktober
2021 werden twee bijkomende modules gelanceerd. De module SKO-inco laat
toe om de variabiliteit te testen en inconsistentie te kunnen vaststellen. De
module SKO-ddk is een verbale diadochokinesetaak. Beide modules maken
verdieping in de diagnose mogelijk. De lancering van nog twee bijkomende
modules (sneltest en module s & r & interdentaliteit) is voorzien in de loop van
2022. Ondertussen is het SKO basisonderzoek opgenomen in de Limitatieve lijst
taaltests, van toepassing vanaf 1/01/2022. Het Riziv heeft het SKObasisonderzoek met specifiek het meetdoel PFP (Procent Fonologische
Processen) erkend als onderzoeksinstrument dat naast de afname van een
taaltest toegang kan geven tot tenlasteneming. Meer info op www.SKOtest.be
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 te bundelen. 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
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impact van het sluiten van de scholen op het leren en welbevinden van kinderen
met leerstoornissen.
In 2022 start een nieuwe studie naar voorspellers van leren (en leermoeilijkheden) bij extreem tot zeer vroeggeboren kinderen. Op de leeftijd van 5 jaar
onderzoeken we een combinatie van domeinspecifieke (bv. fonologie,
inschatten van hoeveelheden), algemene (bv. executieve functies, taal) en
contextfactoren (bv. aspecten van de ouder-kind interactie); op de leeftijd van
7 jaar brengen we reken-, lees- en spellingsvaardigheden in kaart. Voor dit
project worden enerzijds de vroeggeboren deelnemers uit een eerdere
opvolgstudie opnieuw uitgenodigd (www.tiara-onderzoek.be), anderzijds zullen
we nieuwe participanten zoeken.
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: De voorbije jaren liep een onderzoek naar de haalbaarheid en
werkzaamheid van het ouderprogramma ImPACT in de Vlaamse thuisbegeleidingsdiensten voor ASS. De dataverzameling werd eind 2021 afgerond. Momenteel
wordt het verzamelde materiaal gecodeerd, gescoord en verwerkt. Begin 2022
werd 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 dit project wordt aan ouders
van deze kinderen een kortere, gewijzigde versie van het ouderprogramma
aangeboden.
Regressie bij kinderen met ASS: In het voorjaar 2022 zal een nieuw project
opgestart worden waarbij het verband tussen regressie en repetitief en stereotiep
gedrag verder onderzocht zal worden. Voor dit project zijn we op zoek naar
kinderen met autisme tussen 2 en 6 jaar oud.
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
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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. In Leuven kunnen nog tot
april 2022 nieuwe kinderen instromen in de studie, in Gent werd de rekrutering in
het najaar van 2021 afgerond. Het zal nog een aantal jaar duren voor alle kinderen
in de studie gezien zijn op de leeftijd van 3 jaar.
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. Binnen de PIP studie worden kinderen over een
periode van 3 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.
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 de specifieke Vlaamse context.
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SIESTA: Sleep IntervEntion as Symptom Treatment for ADHD
(o.l.v. Saskia van der Oord e.a., KU Leuven)
Tot wel 72% van de jongeren met ADHD ervaart slaapproblemen. Het gaat vooral
over niet kunnen inslapen en doorslapen, ’s nachts wakker worden, en een
onrustige slaap. Door die slaapproblemen verergeren vaak ook de ADHDsymptomen en gerelateerde problemen: aandachtsproblemen verergeren, het
wordt moeilijker om emoties te reguleren en ook het plannen en organiseren van
school- en huiswerk wordt vaak moeilijker. Om de vicieuze cirkel te doorbreken
hebben wij specifiek voor jongeren met ADHD een Cognitief
Gedragstherapeutische slaaptraining ontwikkeld: de SIESTA training.
SIESTA staat voor Sleep IntervEntion as Symptom Treatment for ADHD. De
training is gericht op het aanbrengen van kennis over slapen en ADHD, op uitleg
over gezond slaapgedrag, op het analyseren van het meest prominente
slaapprobleem van de jongere en, gebaseerd op deze analyse, op het verbeteren
van de slaaphygiëne. Momenteel onderzoeken we de effectiviteit van SIESTA in
een gerandomiseerde gecontroleerde trial (RCT) waarin we telkens een groep
jongeren met ADHD die de training onmiddellijk volgen, vergelijken met een groep
die doorgaat met hun gebruikelijke behandeling (treatment as usual). Hierin
bekijken we zowel de objectieve als de subjectieve slaap voor de training, direct
erna en drie tot vier maanden later om eveneens de middellange termijneffecten
van SIESTA na te gaan. Als lid van de SIESTA-stuurgroep ondersteunt Sig het
project al van bij de start, door mee na te denken hoe we de studie konden
optimaliseren, bij werving doorheen de verschillende waves en tot slot bij
verspreiding binnen de (geestelijke) gezondheidszorg in Vlaanderen.
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
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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
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 2021 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
van de resultaten gebeurde in 2021. Publicatie is voorzien in 2022.
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
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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
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.
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. In eerste instantie komt de BAB voor
volwassenen aan bod. Daarna volgt de BAB voor kinderen. De hernormering voor
de BAB voor volwassenen is afgerond in 2021. Publicatie is voorzien in 2022.
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Selectie van wetenschappelijk bijdragen naar aanleiding
van deze onderzoeksprojecten
Baten, E., & Desoete, A. (2021). Motivation, temperament, personality and well-being
as predicting propensity factors for mathematical abilities of adults. European Journal of
Psychology and Educational Research, 4(1), 1-12.
Baten, E., Vlaeminck, F., Mués, M., Valcke, M., Desoete, A., & Warreyn, P. (2022). The
impact of school strategies and the home environment on home learning experiences
during the COVID-19 pandemic in children with and without developmental disorders.
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9. Website, nieuwsbrief en ICT
De website www.sig-net.be kreeg in 2021, in het verlengde van de nieuwe
huisstijl, een volledig nieuw, modern kleedje aangepast. Info zoeken, inschrijven
en/of bestellen gaan nu nog gebruiksvriendelijker en sneller. Via de QR-codes
op facturen kunnen betalingen ook vlotter gebeuren. Ondertussen werken we
nog altijd verder aan het verfijnen van het achterliggende systeem MODULAS
(o.a. inschrijvings- en webwinkelsysteem). De bezoekersaantallen dan: in 2021
kregen we 163.176 digitale bezoekers over de vloer (gemiddeld 13.598 per
maand). Dit is goed voor 327.510 paginaweergaven per jaar. Als daggemiddelde
betekent dit 447 bezoekers. Het meeste bezoekers op één dag (1892) kregen
we op 2 december 2021, na de lancering voor de vorming voor professionals
voor het voorjaar.
Sig verspreidde in 2021 drie elektronische nieuwsbrieven (doelgroepgericht):
één voor het brede publiek over hersenletsel (NAH) i.s.m. de Hersenletsel Liga,
één voor professionele hulpverleners en sinds kort ook één voor directies en
medewerkers van CAR. Via deze laatste willen we de CAR-medewerkers extra
informatie geven (bv. recensies, nieuws over vorming en wetenschap, enz.) en
voorrang bij mogelijke inschrijving. De CAR-nieuwsbrief vertrekt telkens enkele
dagen voor de nieuwsbrief Professionelen. De abonneecijfers zijn in 2021 verder
geëvolueerd: 4.517 abonnees voor de hersenletsel nieuwsbrief voor breed
publiek en 7.642 voor professionelen. Daarbij komen nog 350 abonnees op de
nieuwsbrief voor CAR. Samen goed voor 12.509 digitale abonnees.
Sig beheert ook een drukbezochte Facebookpagina met 2133 volgers. Sinds kort
is Sig ook op Instagram en Linked-In aanwezig, met resp. 121 en 272 volgers.
Website
Aantal digitale bezoekers

2017

2018

2019

2020

2021

115928 137133 163287 179182 163176

Nieuwsbrieven

2017

2018

2019

2020

2021

Aantal abonnees Hersenletselnieuws

4888

5027

4681

4392

4517

Aantal abonnees Professioneel

9243

8777

8226

7945

7642

-

-

-

-

350

Aantal abonnees CAR-nieuwsbrief

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 2021 verschenen we naar aanleiding van het boek Altijd onderweg – Verder
met een hersenletsel een aantal keer in de pers. In juli verscheen een interview
met auteur Mieke Claes in de Internetgazet. Ook in Handiscoop verscheen in
deze maand een artikel over de publicatie. Later in het jaar verschenen nog
twee lijvige interviews met de auteur over dit boek: één in het Samana Magazine
(Ziekenzorg CM) en één in Raak (KWB). Enkele scoops uit de interviews: ‘De
publicatie van het boek brengt veel te weeg en dat is best spannend.’ En
‘Mensen hebben vaak wel begrip voor mijn hersenletsel als je hen duidelijk
maakt wat het probleem is’. Verder verscheen er een mooi artikel in Het Laaste
Nieuws over de publicatie Lees je honger van Sofie Uyttersprot. Nieuwe
methode leert je lezen tot je honger hebt, kopte HLN in februari 2021. Ook de
publicatie GLOBAMIX kwam in de pers via een recensie in het veelgelezen
tijdschrift Logopedie. Verder kwamen we ook in de Nederlandse (vak)pers aan
bod via de publicatie Taalmaatjes bij de NVLF (Nederlandse Vereniging voor
Logopedie en Foniatrie) en via het ImPACT-programma voor jonge kinderen met
autisme in Autisme bij het Jonge Kind. 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 2021 geen infostands
van Sig gestaan. We hopen hier binnenkort weer mee aan te knopen.
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Algemene vergadering en bestuur
Het bestuur is samengesteld uit de volgende personen (d.d. 31.12.2021):
Leen Cautereels
Kristof Carpentier
Siska Cauwe
Marc Claeys
Marc Colson

Ann Coppieters
Dirk florin
Jo Rigole
Jan Scheiris
Stefaan Singelée

Nick Van Hamme
Pieter Vanvolsem
Herman Van Hove

De Algemene Vergadering is samengesteld uit de leden van het bestuur en de
volgende personen (dd 31.12.2021):
Eve Achtergael
Sandra Adriaens
André Bosman
Klaas Coopman
Walter D’Haenens
Maia De Wymmer

Erwin Franceus
Luc Ghyselinck
Lieve Haverbeke
Marc Lambrecht
Veerle Poppe
Bart Portier

Els Reyershove
Ingrid Snoeys
Chris Sybers
Bart Volders
Steven Wellekens

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

Personeel (d.d. 31/12/2021)
Directeur
Viviane Vermeiren (30,5/38)
- 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
Jade Van Ransbeeck (38/38)
- vorming professionele hulpverleners
Luc Van Sant (19/38)
- documentatie en informatie
Sabine Willaert (27/38)
- breedmaatschappelijke vorming
Administratieve en logistieke medewerkers
Kim Van Daele (38/38)
- 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)
- Nadine Nanga Nkuna
Verder kunnen we rekenen op de vrijwillige medewerkers Melissa Van Hamme,
Anja Brackenier, Serge Lambrecht, Catherine De Maesschalk, Guy Van Achter,
Paula Van den Hauwe en Bob Van Kerrebroeck. We namen afscheid van Paul
Calmeyn, die na 12 jaar vrijwilligerswerk stopt met zijn werkzaamheden bij Sig.

Vorming, training en opleiding medewerkers Sig
Extern gevolgde vorming
Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

Vragen stellen in groep

Kwadraet
14/01/2021 - online
Sociare
26/01/2021 – online
SAM vzw
29/01/2021 – online
Socius
12/02/21 - online

Sabine Willaert

Infosessie Werktijd.be
SAM vzw Voorstelling
meerjarenplan
Online Kennisoverdracht
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Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

Tijd voor jezelf zonder
schuldgevoel naar je
partner met NAH
Diversiteit en inclusie als
troef
Verbindend leiding geven
op afstand

22/02/2021 - online

Sabine Willaert

Stepstone
23/02/2021 – online
Verso/Vivo
24/02, 10/03, 24/03 en
28/04/2021
Socius
11/03/2021 - online
LUS
16/03/2021 - online
Socius
24/03/2021 - online
22/04/2021 - online
Kortom
28/04/2021 - online
BSAE
29/04/2021 - online
Kwadraet
06/05 en 20/05/2021 online
HR Wijs/Verso
28/05 en 10/06/2021 online
NXT-PRO
08/06/2021

Viviane Vermeiren

Online les geven
Netwerk vormen
Creatieve concepten voor
sociale media
Vorming diversiteit
Podcasts maken: monteer
mee
Financiering van
ledenorganisaties
Coachen van groepen
Intervisie in perspectief
Excel: tips en tricks voor
meer efficiëntie en
productiviteit
Adverteren op FB en IG

Socius
Communicatiekliniek
17/06/2021 - online
Werken met influencers.
Socius
Graag maar hoe?
Communicatiekliniek
17/06/2021 - online
Online presenteren met
Socius
impact en engagement
Communicatiekliniek
18/06/2021 - online
Sterker op het werk met
VIVO (Dialoog Plus)
verbindende communicatie 11/10, 18/10 en
25/10/2021

Viviane Vermeiren
Sabine Willaert
Sabine Willaert
Kim Van Daele en
Geert Andries
Sabine Willaert
Kim Van Daele en
Geert Andries
Viviane Vermeiren
Sabine Willaert
Viviane Vermeiren
Marijn Wambacq
Geert Andries
Geert Andries
Geert Andries
Jade Van Ransbeeck
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Interne vorming
Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

Opleiding Teams

NXT-PRO
07/01 en 11/01/2021 –
online
Lieven Forez
11/05 en 25/05/2021
Marc De Baets en Mieke
Vallaeys
6/9/2021
Lieven Forez
25/11 en 02/12/2021

Alle medewerkers

Onderwerp

Organisatie + datum

Gevolgd door

Webinar over de praktische
methode Floorplay
Blended en online
hulpverlening
Blended en online
hulpverlening
Van overleven naar echt
leven met een partner met
NAH
Hoe omgaan met levend
verlies
Webinar Fundamental
Tactile Learning

Vroeg
11/02/2021 – online

Jade Van Ransbeeck

OCMW Aalst & SAM
11/02/2021
23/03/2021 - online

Viviane Vermeiren

Gezin en Handicap
25/05/2021 - online
StiBCO
03/06/2021 – online

Sabine Willaert

Opleiding Bidoc
Stresspreventie
Opleiding Bidoc voor
vrijwilligers

Luc Van Sant en Katia Casier
Alle medewerkers
Vrijwilligers, Luc Van Sant en
Katia Casier

Prospectie
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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, Begga Van de Walle,
Veerle Pelckmans 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 Digitaal
Redactie

Geert Andries, Dieter Baeyens, Greetje Desnerck, Annemie Desoete, Hilde Roeyers,
Sven Van Geel, Herman Van Hove, Marc Van Ussel, Hilde Van Waelvelde, Petra Warreyn
en Inge Zink

Het tijdschrift Signaal: Significant voor de professionele hulpverlener 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. Tot eind 2020 werd
Signaal op papier uitgegeven. Sinds 2021 zijn we gestart met Signaal Digitaal,
een online vorm van het tijdschrift. De redactie van het papieren tijdschrift is
grotendeels op post gebleven en komt vier keer per jaar samen om
binnengekomen artikels te beoordelen. Het doel van Signaal Digitaal is de
hulpverlener blijvend te informeren over nieuwe trends in de hulpverlening. We
mikken op 4 kwaliteitsvolle artikels per jaar. De werkzaamheden van de redactie
van Signaal Digitaal en de werking van het wetenschappelijke platform van Sig
(zie verder) zijn sinds 2021 onder één nieuw overleg voorzien.
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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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2. 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 2021 in als participant: 36 Centra voor
Ambulante Revalidatie (CAR) en 3 andere vzw’s.
CAR Aalst Romain De Hert
CAR Aartrijke-Zedelgem Houtland – Westkust
CAR Antwerpen
CAR Ascendre:
 CAR Eeklo
 CAR Lede De Springplank
 CAR Ninove De Locomotief
 CAR Wetteren De Schakel
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 Lovenjoel Zeplin
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
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CAR Sint-Niklaas Het Veer
CAR Tienen DAT
CAR Torhout Noordhoek
CAR Wuustwezel Noorderkempen
CAR Zele Kapelhof
CAR Zottegem Wegwijs
Arteveldehogeschool, Gent
Centrum voor Ontwikkelingstherapie, Roeselare
Ziekenhuis Inkendaal, Vlezenbeek
Overzicht van het aantal participanten 2012-2021

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Centra Ambulante Revalidatie

Andere vzw’s (non-profitsector)

37
37
35
35
35
35
34
36
36
36

4
6
4
4
3
3
3
3
3
3

3. 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
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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
(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. In 2021 startten we met de
realisatie van dit beleidsplan.

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.

4. Samenwerkingsverbanden
Federatie van Centra voor Ambulante Revalidatie - Sig
doelstelling: het opzetten van projectmatig wetenschappelijk onderzoek in
samenwerking met verschillende universiteiten en hogescholen
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’).

5. Lidmaatschappen
Sig is lid van:
- InclusieAmbassade
- Sociare, Federatie Werkgevers Sociaal-culturele sector (via InclusieAmbassade)
- De Federatie (via InclusieAmbassade)
- Vlaams Studie- en Documentatiecentrum voor vzw's (VSDC)
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Met dank aan onze
vrijwilligers

Sig vzw, Pachthofstraat 1, 9308 Gijzegem
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