
Sensorimotorische problemen bij 
jongeren met ASS

Wat te doen bij jongeren die geen 
zintuigelijke prikkels aankunnen?



Wie zijn wij?

Nele Bassier (Kinesitherapeut/psychomotorische therapeut)

& Anne-Lore Dhaene (Logopediste)

De Dauw v.z.w.



De Dauw vzw

- Kleinschalig residentieel revalidatie/behandelcentrum voor 
kinderen/jongeren met ASS en/of een psychotische kwetsbaarheid

- 3de lijnsvoorziening

- 18 kinderen/jongeren verdeeld in 3 leefgroepen 

- Kinderen/jongeren met (rand)normale begaafdheid

- Kinderen/jongeren verblijven in een weekinternaat



Kernwaarden De Dauw



Locatie

- Voormalig klooster, huiselijke omgeving proberen creëren

- Eerste doelstelling is basisrust, landelijke ligging



Inhoudelijk

- 3 leefgroepen (indigo/oker/blauw) 

- Dezelfde populatie, ingedeeld op basis van leeftijd en ontwikkelingsniveau

- Overkoepelend dezelfde visie en werking, per leefgroep verschillende 
uitwerking

- Vast team van begeleiders, vast weekuurrooster (i.f.v. voorspelbaarheid)

- Opvoeders, kine, ergo, logo, psychiatrisch verpleegkundige samen in de 
leefgroep

- Per leefgroep tandem: coördinator en psycholoog, ook in leefgroepswerking

- Kinderpsychiater en therapeutisch directeur



Inhoudelijk

- Therapeuten staan in de leefgroep!

- I.f.v. generalisatie 
- Geleerde vaardigheden en concepten overbrengen van een bepaalde (therapeutische) context naar 

een meer natuurlijke context
- Ondergeneralisatie / overgeneralisatie

- Ook vertrouwen scheppen heel belangrijk

- Wekelijkse multidisciplinaire vergaderingen 

- Individuele handelingsplannen/tussentijdse evaluaties

- Wekelijkse oudergesprekken

- Samenwerking met verschillende contexten: thuis/school/hobby’s



Inhoudelijk

- Geen school, maar atelierwerking

- TOAH op later moment in het traject volgens individuele 
noden van het kind

- Algemene doelstelling: re-integratie in de maatschappij



Atelierwerking
- Verschillende doelstellingen afhankelijk per discipline

- Afhankelijk per leefgroep anders ingedeeld

- Per dag 5 atelierblokken van 45 minuten

- Soorten ateliers:

- Groepsateliers: De week, praatcafé, zelfredzaamheid, expressie, 
fitness,…

- Ateliers in kleine groepen: Kine, beeldende vorming, tuin, …

- Individuele ateliers: Logo, kine & psychotherapie



Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag

Atelier 1 Weekend Praatcafé Kine/Muziek Zelfredzaamheid Koken/Crea/sova

Aterlier 2 De week Actua Kine/Muziek Zelfredzaamheid Koken/Crea/sova

Middag

Atelier 3 Psychotherapie Huishouden/
Beeldende vorming

Crea/Bakken/Zwemm
en

Uitstap Kamerkuis

Atelier 4 Fitness Thema Crea/Bakken/Zwemm
en

Uitstap Weekvergadering

Atelier 5 Fitness Huishouden/
Beeldende vorming

Eigen 
project/Zwemmen

Uitstap Sport/spel



Casus Jonas



JONAS

krijgt zijn stem terug
maar ook…

zijn oren

zijn lichaam

zijn plaats in zijn context



Jonas
- Algemeen:

- 14 jaar
- ASS
- IQ 74
- 2 Broers
- Ouders gescheiden 

- Aanmelding (november 2017): 
- Zonnebril
- Handen aan de oren
- Fluisteren
- Niet meer naar buiten/ school



Jonas
- Voorgeschiedenis:

- Traumatische opvoedingssituatie
- Veel schoolwissels in basisonderwijs

- BUBAO type 8: niveau 5e lj

- Overstap secundair onderwijs: B-Stroom
- Plotse regressie in functioneren:

- Manken: trap niet meer alternerend nemen
- Constant in ogen wrijven: Keratitis punctata
- Niet meer praten
- Geen contact met leeftijdsgenoten
- Opsluiten/Blokkeren
- Schoolweigering



Jonas
- Voorgeschiedenis:

- Kinderpsychiater: psychische decompensatie met 
depressief beeld

- Overstap naar BUSO type 9 OV3
- Aanvankelijk beter
- Nadien terug meer afzonderen
- Moeite met auditieve prikkels

- Thuis:
- Gezin leeft opgesplitst
- Jonas kan broers rond zich niet verdragen
- Jonas kan niet meer zelfstandig functioneren
- Gezin komt weinig tot niet meer buiten



Hulpvraag bij aanmelding

Jonas

Terug beter worden in een stille en rustige omgeving. Onder 
“beter worden” verstaat hij: minder angstig, geluid weer kunnen 
verdragen en handen weer kunnen gebruiken. 

Mama

“Ik wil Jonas terug gelukkig zien en ik wil ook terug activiteiten 
met het gezin kunnen doen. Nu kan Jonas bijna geen prikkels 
verdragen.” “Dat Jonas zo snel mogelijk terug thuis kan komen 
wonen.”



Kinesitherapeut in leefgroep

- Zicht op algemeen functioneren

- Atelierwerking + Vrije tijd 

- ADL

- Contact met de ouders

- Referent
- Opvolgen van praktische zaken: schema’s maken,… 

- Overlegmomenten team, school en ouders

- Aanspreekpunt in leefgroep

- Vertrouwenspersoon



Leefgroepswerking

- Kamerprogramma: basisrust en veiligheid

- Vaste dagstructuur + atelierschema





Leefgroepswerking

- Kamerprogramma: basisrust en veiligheid

- Vaste dagstructuur + atelierschema

- Vaste begeleiders/uurrooster

- Vertrouwen creëren

- Werkpunten 





Leefgroepswerking

- Kamerprogramma: basisrust en veiligheid

- Vaste dagstructuur + atelierschema

- Vaste begeleiders/uurrooster

- Vertrouwen creëren

- Werkpunten 

- Laagdrempelig werken

- Individueel -> Groep







Kinesitherapie/Psychomotorische therapie



Opbouw kinesitherapie

- Individueel 

- Vertrouwen

- Gedragsmatig

- Laagdrempelig

- Traag

- Generalisatie naar leefgroep



Opbouw kinesitherapie

- Gesprek 

- Prikkelgewenning 

- Lichaamsschema 

- Eenvoudige bewegingen 

- Functionele activiteiten 

- ADL activiteiten



Individuele gesprekken

- Vertrouwen opbouwen

- Functioneren en interesses

- Hulpvragen in kaart brengen

- Doelen stellen: korte termijn



- Bril: omhoog -> afzetten 
- In kleine stappen

- Overgang van kine naar leefgroep via werkpunten

- Geen spontane generalisatie

- Handen gebruiken
- Handen loslaten 

- Geluiden
- Hulpmiddelen

- Gewenning

Prikkelgewenning





- Geluiden 
- Hulpmiddelen

- Gewenning
- Interesses: Familie & muziek

- Generalisatie naar leefgroep & thuis

Prikkelgewenning



- Handen loslaten 
- Controle + houding 

- Lichaamsschema verstoord (Vb. uitstap)

- Handen gebruiken 
- Houdingen nadoen

- Eenvoudige bewegingen

- Balvaardigheden: motoriek als middel ipv doel

- Lichaamsschema

- Functionele vaardigheden: leren stappen

- ADL activiteiten: vlees snijden, fietsen, … 

Handen loslaten/gebruiken



Verder verloop

- Vaardigheden uit kine-atelier generaliseren naar 
leefgroep

- Individueel -> Kleine groep
- Aparte oefeningen 
- Vertrouwen tussen jongeren
- Laagdrempelig
- Verschuiving doelstellingen: sociale vaardigheden, 

samenwerken met anderen, winnen/verliezen, … 
- Ouders 
- Logo



LOGO



Jonas krijgt zijn stem terug.



Start logopedie

- Start logo: met zonnebril + vingers in de oren, fluisteren

- Inzetten op vertrouwen

- Alle mogelijke te voorspellen geluiden werden 
voorspelbaar gemaakt

- Eclectische stemtherapie

- Geluid visualiseren 





Verloop

- Decibel meter 
- Mogelijks medisch probleem? 
- Liefde voor zingen
- Gelukt!

- Stilletjes aan opbouwen en generaliseren naar de dagelijkse situaties
- Nele op kamer
- Andere begeleiders op kamer
- In de leefgroep enkel met begeleiders
- In de leefgroep met een andere jongere
- …

- Handen uit de oren gedurende de therapieën, opbouwen en generaliseren
- Idem bij stem

- Zonnebril werd meer en meer achterwege gelaten



Sociale vaardigheden

- Overgegeneraliseerde TOM

- Vragen leren stellen

- Nee leren zeggen

- Voor zichzelf durven spreken/uitkomen

- Mening durven geven

- Keuze leren maken















Evolutie

- Maart 2018: Voor het eerst mee op uitstap

- Mei 2018: Minigolf

- Juli 2018: Atelier projectwerk



Evolutie

Kamp Blaarmeersen Juli 2018



Evolutie

September 2018: Voetballen met andere jongeren Uitstap



Evolutie

November 2018: playstation in leefgroep Drummen in muziekatelier



Evolutie

Februari 2019: voetballen Gezelschapsspel in leefgroep



Evolutie

Juli 2019: Uitstap December 2019: Music for life 



Jonas bij vertrek uit De Dauw



Jonas nu

- 19 jaar

- Monitor speelpleinwerking

- Zelfstandig met de trein

- Stappen gezet richting begeleid zelfstandig wonen



Zijn er nog vragen?



Autismevriendelijk applaus


