
                                                                                             

“Basale Stimulatie en Autisme.”
Ledenbijeenkomst VSBS - woensdag 11 mei 2022  

Van 9.30u tot 16.00u in het Gielbos  te Gierle.

9.00u:  Onthaal met koffie en thee.

9.30u:  Welkom en berichten van de vereniging.

10.00u: Inleiding in het thema  door Julie Verdonck (Limburgse Stichting Autisme)

“Prikkelgevoeligheid bij personen met autisme.”

Tijdens deze lezing kom je te weten hoe een persoon met autisme prikkels verwerkt. Door samen
de autibril op te zetten, leer hoe je prikkelgevoeligheid kan herkennen en hoe dit tot uiting komt 
op verschillende zintuigen. We sluiten af met een aantal concrete strategieën om mee aan de 
slag te gaan.

11.00u:  Nele Bassier (Kiné / Psychomotorisch therapeute)en Annelore Dhaene  (logopediste) 

  van “De Dauw vzw”.

Sensorimotorische problemen bij jongeren met ASS. Wat te doen bij jongeren die geen 
zintuigelijke prikkels aankunnen?

Graag nemen wij jullie mee in het verhaal van Jonas. Jonas is een jongen die geen enkele vorm 
van zintuigelijke prikkels aankan en zich volledig afzondert. We vertellen hoe wij hier mee 
omgegaan zijn, hoe wij samen met hem op weg gingen in zijn proces van zintuigelijke 
verwerking.

12.30:  Lunch – gelijktijdig kleine markt met materialen (firma - kauwsieradenenmeer.nl / Carecomfort.be)

13.30: Ben Schouten (onderzoeker vzw Stijn)

“Onderzoek naar het gebruik van verzwaringsdekens en verzwaringsmaterialen”

Stijn vzw zette samen met de Liga Autisme Vlaanderen, hogeschool Thomas More, de KU 
Leuven en Multiplus een onderzoek op naar het gebruik van verzwaringsdekens en andere 
verzwaringsmaterialen bij personen met een beperking of autismespectrumstoornis. Wat zegt de 
wetenschap? En wat leren we uit een bevraging bij een 400-tal professionele zorgverleners, 
mantelzorgers en mensen die zelf een verzwaard deken gebruiken?



Workshops : 

14.10 – 15.00:    Workshopronde  1

15.10 – 16.00:    Workshopronde 2

Keuze :  Workshop Zevenbergen. “ Hoe ervaren personen met ASD de wereld?  “

Frank Van Den Eynden, professionele bachelor in de toegepaste psychologie, 40 jaar       
praktijkervaring bij mensen met ASD en EMB.

Mensen met ASD verwerken stimuli rondom hen anders dan wij. Wat betekent dat voor hen en 
hoe gaan ze ermee om. Aan de hand van enkele oefeningen proberen we dit zelf te ervaren en te
begrijpen.

Afhankelijk van de tijd gaan we even of meer in op enkele psychologische aspecten bij ASD, nl. 
‘de ‘theory of mind’ en centrale coherentie. Ook proberen we te antwoorden op vragen van de 
deelnemers, zonder dat dit specifieke gevalsstudies worden.

             Workshop : Ervaringsuitwisseling rond het thema autisme – Gespreksgroepjes.

16.00u:   Einde.

---000OOO000---

Inschrijven voor deze bijeenkomst kan via mail : Secretariaat.VSBS@onserf.be

of  met het juiste inschrijvingsformulier in bijlage. 

Ben je geen lid van het VSBS en wil toch graag de studiedag bijwonen? Dat kan door in te schrijven via 
de  inschrijvingsstrook. Daarnaast stort je 40 euro aan het secretariaat met duidelijke vermelding “nieuw 
lid VSBS” – met vermelding van de referentiegegevens van de persoon of organisatie die lid wil worden.  

Secretariaat VSBS  

UNIE-K  VZW ONS ERF      

Chartreuseweg 53

8200 Brugge

  

Zie ook : www. basale-stimulatie.be

    Vlaams Samenwerkingsverband Basale Stimulatie.

Deel met vrienden en geïnteresseerden a.u.b.

mailto:Secretariaat.VSBS@onserf.be


INSCHRIJVINGSKAART

PER DEELNEMER APARTE INSCHRIJVINGSKAART INVULLEN A.U.B.

De ondergetekende (naam – voornaam)……………………………………………………………………

E-mail (verplicht) ……………………………………………………………………………………………………….

Adres tewerkstelling ……………………………………………………………………………………………………

Telefoon (privé)……………………………………………………….(werk) ………………………………………

BE44 0014 4988 2945  en voor het buitenland     BIC code : GEBABEBB

Via mail verzenden naar   Secretariaat.VSBS@onserf.be

________________________________________________

secretariaat VSBS  

UNIE-k vzw Ons Erf

Chartreuseweg 53

8200 Brugge

Secretariaat.VSBS@onserf.be

Ann Van Daele 
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