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1. Woord vooraf 

 
 
Beste lezer, 
 
In dit jaarverslag wordt er inzicht gegeven in de dagelijkse werking en wordt er een poging gedaan om met woorden de werkelijkheid van de 
werking in De Appelboom tastbaar te maken. Tevens vindt u ook uitgebreidere informatie over de hieronder aangehaalde punten.  

 
We blijven inzetten op een inhoudelijke en organisatorische optimalisering van onze werking en begeleiding en dat vergt ieder jaar opnieuw 
veel energie en engagement van de individuele medewerkers en de organisatie. We willen van dit jaarverslag gebruik maken om alle 
medewerkers van De Appelboom oprecht te bedanken voor hun motivatie, inzet, gedrevenheid en grote betrokkenheid. 
 
Als ondersteuning voor de draagkracht van de ouders, als ondersteuning in de effectieve transfer en realisatie van bepaalde vaardigheden in 
de thuissituatie zijn we begin 2019 gestart met het pilootproject outreachend werken bij complexe zorgvragen.  
 
In 2019 diende we opnieuw een aanvraag tot uitbreiding van de conventie in, met uitbouw van een modulair systeem en uitbreiding van het 
personeelskader.  
Zowel de expertencommissie als de sectorale adviescommissies geestelijke gezondheidszorg heeft het dossier inhoudelijk positief 
geadviseerd. Maar de budgettaire mogelijkheden en prioriteiten uit het regeerakkoord zullen in de nabije toekomst bepalen of deze aanvraag, 
kan uitgevoerd worden. 
 
In het voorbije jaar 2019 hebben we ook stilgestaan bij onze missie en visie met als resultaat een vernieuwde visie-missie tekst. 
 
De algemene vergadering (27 mei 2019) keurde de benoeming van mevrouw Reina Abbink en het ontslag de heer Guido Van Hamme als lid van 
de Raad van Bestuur van vzw De Appelboom goed. 
 
Het voorbije jaar namen we afscheid van vier collega’s: Habex Kelly (huishoudster), Johl-Schoefs Meika (vervangend ergotherapeute), Keupers 
Kirsten (vervangend opvoedster) en Neuteleers Sofie (opvoedster). We bedanken hen voor hun bijdrage en de aangename samenwerking.   
Ook mocht De Appelboom het voorbije jaar een aantal nieuwe collega’s verwelkomen: Jolien Eerkens startte als vervangend opvoedster in de 
leefgroep De Sterretjes, Laura Moonen als vervangend orthopedagoge, Tunc Cigdem ging van start als onze nieuwe huishoudster en Daphne 
Paas zet als projectmedewerker haar schouders onder het outreach-project.  
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Tot slot wil ik iedereen bedanken die bij De Appelboom betrokken is: bestuurders, de netwerk partners, onze sponsors en de kinderen en 
ouders die hun vertrouwen hebben gesteld in De Appelboom. 
 
En u wil ik graag bedanken voor de tijd en energie die u in het lezen van dit jaarverslag investeert en voor uw sympathie voor onze werking. 
Namens het team van De Appelboom en de Raad van Bestuur hopen we dat u met evenveel nieuwsgierigheid en enthousiasme uitkijkt naar 
2019. 
 

René Gorissen                                                                                                      Frank Bartholomé 

Voorzitter Raad van Bestuur                                                                                 Directeur 
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2. Krachtlijnen in het jaar 2019 

          2.1. Update visie-missie van De Appelboom    

Op 28/01/2019 kwamen we samen met Raad van Bestuur, dagelijkse bestuur van De Appelboom en ouders om na te denken over en te 

hernieuwen van de visie en missie van De Appelboom. Hier werd een eerste aanzet gegeven, vervolledigd op enkele volgende Raden van 

Bestuur. 

Met als resultaat volgende vernieuwde visie-missie tekst. 

Missie 

De Appelboom wil jonge kinderen met ASS (met een matige tot ernstige zorgbehoefte, al dan niet met een verstandelijke beperking) door een 
tijdelijke, gespecialiseerde en intense behandeling op maat van het kind in samenwerking met de ouders de mogelijkheid geven een plaats in 
te nemen in het reguliere of het buitengewoon onderwijs. 

Visie 

De Appelboom werkt met een multidisciplinair team vanuit een  (getrapt) revalidatiemodel, waarvan wordt aangetoond dat deze behandeling 
ervoor zorgt dat de ontwikkelingsleeftijd van de kinderen in belangrijke mate toeneemt en dat de achterstand ten opzichte van hun 
kalenderleeftijd verkleint of wordt ingehaald.  

De Appelboom zet sterk in op de begeleiding van het gezin (en ruimere context) door ook mobiel (= aan huis) en ambulant (= het gezin komt 

naar het centrum) te werken. In functie van opvolging, aanvaarding, dagelijks leven thuis, nazorg worden de ouders sterk betrokken bij de 

dagelijkse werking in De Appelboom. 

De Appelboom heeft de maatschappelijke verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat het ‘resultaat’ van z’n behandel- en 

revalidatieaanbod gevrijwaard en geborgen wordt in een vervolgtraject voor die kinderen in andere instellingen, maar ook in de thuissituatie. 

De Appelboom zal de revalidatie maximaal afstemmen op de schoolomgeving waar het kind terecht zal komen na de revalidatie en er wordt 

met deze instellingen samengewerkt om te komen tot een verdere integratie van het auti-aanbod in de regio. 

De Appelboom profileert zich als Vlaams expertise- en referentiecentrum in de behandeling en de revalidatie van deze specifieke, complexe 
doelgroep en zet in op het informeren en vormen van andere actoren in de regio, binnen en buiten de sector van de GGZ, en werkt samen 
waar mogelijk.  
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Het therapieaanbod wordt maximaal onderbouwd vanuit de meest recente inzichten uit de wetenschappelijke literatuur.  Medewerkers die 

het belangrijkste kapitaal van De Appelboom zijn worden continu bijgeschoold, zodat het aanbod ‘up to date’ blijft en dat er een garantie is 

dat de juiste expertise rond de doelgroep gegarandeerd blijft. 

 

2.2. Pilootproject outreach 

Ondanks het blijvend inzetten op optimalisering van onze ouderwerking en begeleiding, blijven we botsen op een hiaat in het bieden van 

ondersteuning voor de draagkracht van ouders en in de effectieve transfer en realisatie van bepaalde vaardigheden in de thuissituatie. 

Daarom werd vanuit de Raad van Bestuur de goedkeuring gegeven om een pilootproject op te starten rond outreachend werken bij complexe 

zorgvragen. De Raad van bestuur ging akkoord om voor dit project een mandaat van 19u/week te prefinancieren gedurende 2 jaar vanaf 1 

januari 2019. Dit mandaat wordt grotendeels ingevuld door een Vlinderfunctie (13u/week), de overige uren (6u/week) gaan naar onderzoek 

en coördinatie van het pilootproject outreach.  

Begin 2019 werd gestart met het pilootproject outreach, waarbij we ook gaan inzetten op het aantonen van deze meerwaarde dmv gerichte 

effectmeting. Hiervoor zijn we het voorbije jaar op zoek gegaan naar geschikte vragenlijsten. Er werd uiteindelijk beslist om met een voor-en 

nameting te werken. Voor de start van de outreach ontvangen ouders de OBVL (Opvoedingsbelastingsvragenlijst), deze wordt door beide 

ouders, individueel ingevuld. Na de outreach vullen opnieuw beide ouders de OBVL, alsook een tevredenheidsvragenlijst in. Deze data worden 

opgenomen in onze effectmetingen.  

Na 1 jaar ervaren we dat we voor een deel van de gezinnen een belangrijke meerwaarde kunnen bieden in het ondersteunen van de 

thuissituatie (met concreet uitwerken van transfers rond eetproblemen, ondersteunende (visuele) communicatie, aanpak van moeilijk gedrag, 

…). Voor andere gezinnen blijft het een drempel om open te staan voor hulpverlening in de thuissituatie en zijn we nog zoekende naar een 

juiste ingangspoort. Concreet waren er doorheen de periode januari 2019 tot december 2019, 23 gezinnen in behandeling in De Appelboom, 

hiervan kregen 10 gezinnen outreach. Dit komt neer op een 43% van onze gezinnen die outreach ontvingen. Gemiddeld genomen werd er na 10 

maanden behandeling gestart met outreach. Echter geeft dit cijfer enigszins een vertekend beeld, daar sommige kinderen reeds aan het einde 

van hun behandelingstraject stonden, op het moment dat het pilootproject outreach werd opgestart. We merken dat er nu steeds vroeger met 

outreach opgestart wordt. Verder merken we eveneens geen verschillen in etniciteit tussen de gezinnen die wel of niet voor outreach kiezen. 

Zo bleek 60% van de gezinnen waar outreach plaatsvond, allochtoon te zijn; 40% van de gezinnen is autochtoon.  

Het team vond het eerste jaar van het pilootproject outreach zeker een meerwaarde in de behandeling, ze stonden er dan ook voor open om 

outreachend aan de slag te gaan. Wanneer we de tijdsbesteding van outreach in detail bekijken zien we dat 40% van de totaal bestede tijd 

naar de ondersteuning in de thuiscontext gaat, 25% van de totaal bestede tijd gaat naar het voorbereiden van de ondersteuning in de 
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thuiscontext, 16% gaat naar de verslaggeving ervan. Eveneens gaat 18% van de tijd naar de verplaatsingen, die in functie van outreach 

gemaakt dienen te worden. 

Er werden gedurende het jaar ook enkele intervisiemomenten georganiseerd voor het team rond outreachend werken, waar onder andere een 

theoretische kader werd opgesteld als een handleiding voor de uitwerking en het verloop van het outreach traject. Dit model kwam tot stand 

op basis van de input die vanuit het team kwam en heeft als doel meer houvast te geven in het bieden outreachende zorg. Verder bieden de 

intervisie momenten de ruimte voor ervaringsuitwisseling, kennis-en expertisedeling, etc.  

Op basis van de geboden outreach in 2019 worden de toegekende uren voor 2020 enigszins aangepast: vlinderuren gaan van 13 naar 7 uren, 

coördinatie van 2 naar 1 uur en onderzoek uren blijven 4 uren. 

 

2.3. Permanent Onderwijs aan Huis (POAH) als aanvulling op het revalidatieaanbod 

De doelstelling van de revalidatie in De Appelboom is re-integratie in het onderwijs. Omwille van de ernst van hun autisme zijn de kinderen in 

de Appelboom nog niet in staat onderwijs te volgen in de setting van (buitengewoon) onderwijs, maar ze hebben op zich wel recht op 

onderwijs. Binnen de Appelboom worden er nog geen zuiver schoolse vaardigheden (bv. aanzet lezen en rekenen) aangeleerd, om geen 

verwarring te creëren als het kind terug georiënteerd wordt naar het (buitengewoon) onderwijs waar misschien andere leermethodes gebruikt 

worden. We vinden het echter aangewezen om voor sommige van onze kleuters boven 5 jaar toch reeds een beginnend voorschools aanbod 

aan te bieden, waardoor nadien de overstap naar het onderwijs vlotter zal verlopen.  

In september 2016 gestart met de aanvraag van Permanent Onderwijs aan Huis (POAH), in overleg met de ouders, CLB en school voor 

buitengewoon onderwijs. 

Ook voor het schooljaar 2018-2019 hebben we voor 2 kinderen in De Appelboom POAH aangevraagd. Voor beide kinderen is dit een duidelijke 

verrijking van het aanbod in voorschools leren, en kunnen we inzetten op een vlottere overgang bij de oriëntering naar het onderwijs. 

 

2.4. Focusgroepen 

De diverse personeelsleden van de Appelboom hebben doorheen de jaren heel wat expertise opgebouwd. Het is belangrijk deze kennis en 

ervaring door te geven aan de nieuwe generatie begeleiders en samen creatief te blijven nadenken over hoe het beter kan.  

Er zijn diverse focusgroepjes opgericht om kennis en ideeën te delen, om bestaande en nieuwe plannen te concretiseren, om van 

kruisbestuiving een feit te maken.  
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- Focus 1: laag functionerende kinderen (zie  jaarverslag 2015) 

- Focus 2: sensorische prikkelverwerking (zie jaarverslag 2016) 

- Focus 3: moeilijk eetgedrag (zie jaarverslag 2016) 

- Focus 4: crea-activiteiten (zie jaarverslag 2018) 

- Focus 5: grove motoriek  

- Focus 6: het gebruik van stappenplannen bij dagdagelijkse activiteiten (tandarts, doktersbezoek, kapper, winkel, …) 

- Focus 7: protocollen rond medicatie, vrijheidsbeperkende maatregelen 

Het topic ‘moeilijk eetgedrag’ is ingebed in de dagdagelijkse werking en aanbod van de kinderen. Heel wat kinderen vertonen bij opname een 

afwijkend eetpatroon, waarbij tijdens de revalidatieperiode ingezet wordt op verbeteren en verbreden eetmenu en vooral op transfer van 

eetgedrag naar de thuissituatie. 

Rond het thema ‘sensorische prikkelverwerking’ werd eind 2019 beslist het drukvest Squease en het verzwaringsvest van Beluga aan te kopen. 

We willen vanuit De Appelboom dit materiaal zelf in huis hebben, om op indicatie dit bij bepaalde kinderen te gebruiken en het 

effect/meerwaarde te toetsen, en eventueel advies te kunnen bieden naar verder gebruik/aankoop in de toekomst. 

De focusgroepen 5 en 6 zullen pas effectief starten begin 2020. 

De focusgroep protocollen rond medicatie en vrijheidsbeperkende maatregelen heeft in 2019 hard gewerkt. Dit in het kader van de 

zorginspectie van 21/05/2019. Ook het algemeen kwaliteitshandboek kreeg een update. 

 

2.5. Netwerking 

Als kleine organisatie vinden we het belangrijk om mee deel uit te maken van het groter netwerk rond de uitbouw van een geestelijke 

gezondheidszorg voor kinderen en jongeren, zowel in het delen en uitwisselen van expertise als in de verdere uitbouw van een brede 

omkadering voor psychisch kwetsbare jongeren en hun context. We zijn daarom lid van Netwerk Ligant in Limburg. Op regelmatige basis 

nemen zowel de algemeen directeur (netwerk comité) als de orthopedagoge (team zorg-traject) deel aan overleg-momenten. 

Daarnaast nemen we 3 keer per jaar deel aan overlegmomenten van het EAL (Expertisenetwerk Autisme Limburg), een intersectorale groep 

van een 25 tal professionelen die ondersteuning bieden aan mensen met ASS in de provincie Limburg. Tijdens deze overlegmomenten worden 

er ervaringen en kennis uitgewisseld en worden activiteiten en ontwikkelingen m.bt. ASS opgevolgd.  

De Appelboom vindt het tevens belangrijk om expertise en kennis te delen en stelt zich daarom af en toe open voor een wissel-leerder uit een 

andere organisatie.  
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Op 26/11 kwam logopediste Marie De Bruyn (COS Leuven) wissel-leren mbt communicatietraining en PECS. Op 27/11 gingen groepschef, 

orthopedagoge en onderzoeksmedewerkster outreach op wissel-leren bij Merlijn te Deurne mbt outreachend werken/mobiele begeleiding aan 

huis. 

Een belangrijke partner in het voor- en natraject van de Appelboom, is het CAR Genk-Hasselt, waarmee ook een intensievere samenwerking is 

uitgewerkt. Er vindt 3x/jaar een overleg plaats rond gedeeld casus-overleg, het gezamenlijk organiseren van vormingsmomenten en uitwissel-

momenten.  

Hiernaast organiseren we jaarlijks onze infonamiddag voor alle organisaties die betrokken zijn bij de in – en uitstroom van onze kleutertjes. 

Dit jaar mochten we de leerkrachten en therapeuten van Mikado, een school in het bijzonder onderwijs ontvangen. Ook andere organisaties 

zoals MFC ’t Trapke en kinderdagverblijf Familia bezochten De Appelboom. Tijdens deze momenten gebeurt er ook een goede 

kennisuitwisseling en wordt de basis gelegd voor een verdere samenwerking.  

In het najaar nam De Appelboom deel aan de wegwijsmarkt. Deze markt werd georganiseerd door partners werkzaam in het domein van 

vroegdetectie, - diagnostiek en begeleiding van ontwikkelingsmoeilijkheden van het jonge kind. Als standhouder informeerden we 

professionelen en ouders over onze zorg, visie en begeleiding.  

 

2.6. Elektronisch patiënten dossier 

Voor onze verslaggeving werkten we met word documenten die reeds op een goed beveiligde IT omgeving opgeslagen werden maar toch ook 

wel risico’s inhield. 

Vandaar waren we reeds een tijdje op zoek naar een goed beveiligd en vlot werkbaar elektronisch patiëntendossier(EPD) om steeds up to date 

te zijn en gemakkelijk multidisciplinair te werken.  

In 2018 zijn we dan tot een overeenkomst gekomen met het UZ Leuven om het Klinisch Werkstation (KWS) te gebruiken als EPD.  

Dit EPD draagt bij tot een veilige, kwaliteitsvolle en efficiënte zorg. 

Sinds november 2018 is het KWS geïmplementeerd en effectief in gebruik. 

In de loop van 2019 is nog verder geïnvesteerd in het optimaliseren en verbreden van het gebruik van het KWS binnen De Appelboom. 
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2.7. Overgang Agentschap Zorg en Gezondheid 

In 2019 gebeurt de overgang naar het Agentschap Zorg en Gezondheid. Vanaf 1 januari 2019 ressorteert De Appelboom onder het “Vlaams 

Agentschap Zorg en Gezondheid” binnen de afdeling “Gespecialiseerde Zorg”. Het is in eerste instantie een overname van de bestaande 

revalidatieovereenkomst.  

Ten gevolge van de staatshervorming dragen het Kabinet, Zorginspectie en Zorg en Gezondheid nu ook de verantwoordelijkheid voor de 

controle op de kwaliteit van o.a. het geleverde aanbod en aanpak door de revalidatieconventies. Gezien dit een nieuwe sector is voor 

Vlaanderen, wil ze eerst wat meer kennismaken met de conventies, vooraleer over te gaan tot specifieke controle en het invullen van het 

referentiekader voor deze controles. Vandaar willen zij dan ook graag plaats-bezoeken doen. 

o Concreet zicht op inhoudelijke werking 

o Focus op kwaliteit (van zorg), sterktes + verbetermogelijkheden 

o Verschillende soorten gesprekspartners: directie, hulpverleners, cliënten waar mogelijk 

o Bepalen van toekomstige inspectiemethodiek per bezochte conventievorm. 

 

Op 21 mei 2019 vond een plaats-bezoek door de Zorginspectie (afdeling van het departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) plaats in De 

Appelboom. Hierbij werd aandacht besteed aan het behandeltraject, de samenwerking met ouders en andere hulpverleners en op 

continuïteit. 

We hebben dit bezoek als leerrijk en waardevol ervaren en een gelegenheid om de procedure rond toediening medicatie en rond 

vrijheidsbeperkende maatregelen bij te stellen. 

 

2.8.Toekomst 

We blijven geconfronteerd met een grote vraag tot opname in De Appelboom. In 2019 kregen we maar liefst 27 nieuwe aanmeldingen, 

waarvan 8 ouders ervoor kozen niet op onze wachtlijst geplaats te worden omwille van de zeer lange wachttijd. De wachtlijst is op dit 

moment zo groot dat we nu reeds voor de komende 3 jaar al onze vrijgekomen plekjes zouden kunnen invullen. Ouders zijn hierdoor 

genoodzaakt op zoek te gaan naar een andere tijdelijke of permanente plek voor hun kind.  

Daarom dienden we begin 2019 opnieuw een aanvraag tot uitbreiding van de conventie in, met uitbouw van een modulair systeem en 

uitbreiding personeelskader.  



JAARVERSLAG 2019 
                                                                                      

 

Zowel de expertencommissie als de sectorale adviescommissies geestelijke gezondheidszorg heeft het dossier voor de uitbouw van een 

modulair systeem binnen  de revalidatieovereenkomst van De Appelboom inhoudelijk positief geadviseerd. 

Ook minister Wouter Beke steunt de gevraagde wijziging van de revalidatieovereenkomst. De budgettaire mogelijkheden en prioriteiten uit 

het regeerakkoord zullen in de nabije toekomst bepalen of dit dossier kan uitgevoerd worden. 

 

2.9. Jaarlijkse Vergadering  

Volgens de revalidatie overeenkomst, ondertekend op 01/01/2013, dient De Appelboom een jaarlijkse vergadering te organiseren, tussen in 

autisme gespecialiseerde artsen uit de betrokken affiliaties (KPC Genk  en UZ Leuven) en de ganse therapeutische equipe van het centrum. 

In het jaar 2019  was het echter niet haalbaar om een Wetenschappelijke Vergadering te organiseren, 

omwille van volgende redenen: 

  -  We zijn sinds januari 2019  in De Appelboom gestart met een pilootproject rond outreach. Dit project loopt over 2 jaren.  Dit project   

zijn we nu volop aan het uitrollen en opvolgen wat betreft bekijken noodzaak, indicatie, inhoudelijke werking, uitwerken evaluatie en 

vragenlijsten, … Tussendoor zijn er wel intervisie momenten over outreach ingepland voor de interne medewerkers. Dit thema zouden 

we graag eind 2020 evalueren en terugkoppelen binnen de Jaarlijkse Vergadering van 2020, dit jaar is nog te snel om resultaten en 

ervaringen te brengen en delen. 

-    In voorjaar 2020 zal een studiedag georganiseerd worden samen met CAR Hasselt-Genk met als thema ‘ouderbetrokkenheid in jouw 

organisatie’. Hier zal ook heel wat organisatietijd naar toe gaan, waar we als kleine organisatie toch steeds ook spaarzaam over dienen 

te zijn. 

  

Deze vraag werd in oktober 2019 voorgelegd aan het Agentschap Zorg en Gezondheid, waarbij werd ingestemd met een eenmalig uitstel. 
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3. Activiteitenverslag 

3.1 Populatie 

PATIENT 
 
 

GESLACHT LEEFTIJD 
31.12.19 

WOONPLAATS VERWIJZER DIAGNOSE VERBLIJFSDUUR ONTSLAGDATUM VERWEZEN 
NAAR 

1. 
 
 

V 5,02 jaar Limburg Dr. S. Crommen Autisme 
 

1j08m 27/06/2019 BO, Mikado, 
type 9 

2. 
 
 

M 7,02 jaar Limburg Dr. W. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

2j00m 16/09/2019 BO, De 
Luchtballon,  
type 2 

3. 
 
 

V 7,01 jaar Limburg Dr. W. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging  

1j11m 23/08/2019 BO, De 
Luchtballon,  
type 2 

4. 
 
 

M 6,03 jaar Limburg Dr. E. Ortibus 
UZ Leuven  

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging  
 

1j11m 29/08/2019 BO, De 
Luchtballon,  
type 9 

5. 
 
 

M 5,03 jaar Limburg Dr. E. Ortibus 
UZ Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging  

1j11m 12/09/2019 BO, De Berk, 
type 9 

6. 
 
 

V 6,06 jaar Limburg Dr. P. Emmery Autisme met 
ontwikkelingsvertraging  
 

1j05m 29/08/2019 BO, ‘t Kids, 
type 9 

7. 
 
 

M 4,08 jaar Limburg Dr. W. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

8. 
 
 

M 4,08 jaar Limburg Dr. W. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging  

1j11m 23/12/2019 BO, De 
Luchtballon,  
type 9 

9. 
 
 

M 4,03 jaar Limburg Dr. E. Ortibus 
UZ Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging  

   

10. 
 
 

M 4,06 jaar Limburg Dr. K. Ballon 
COS – Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 
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11. 
 
 

V 5,01 jaar Limburg Dr. W. De la 
Marche 
OPZ - Geel 

Autisme  
 

0j09m 28/06/2019 BO, Helix, 
type 9 

12. 
 
 

V 4,09 jaar Limburg Dr. K. Ballon 
COS – Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

13. 
 
 

M 6,01 jaar Limburg Dr. S. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

0,10m 15/01/2019 Gewoon 
onderwijs 

14. 
 
 

M 4,06 jaar Limburg Dr. E. Ortibus 
UZ Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

1j05m 29/08/2019 BO, ’t Kids, 
type 9 

15. 
 
 

M 4,07 jaar Limburg Dr. K. Ballon 
COS – Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

16. 
 

V 3,09 jaar Limburg Dr. S. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

17. 
 

V 3,06 jaar Limburg Dr. H. Olivié 
COS – Leuven  

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

18. 
 

M 3,07 jaar Limburg Dr. E. Ortibus 
UZ Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

19. 
 

M 4,09 jaar Limburg Dr. L.  Schrooten 
KPC - Genk 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

20. 
 

M 3,04 jaar Limburg Dr. W. De la 
Marche 
OPZ - Geel 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

21. 
 

M 3,05 jaar Limburg Dr. H. Olivié 
Expertisecentrum 
Autisme – Leuven 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

22. 
 

M 3,08 jaar Limburg Dr. K. Ulens 
KPC – Genk 
 

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 

   

23. 
 

M 5,01 jaar Limburg Dr. S. Schevenels 
KPC - Genk 

Autisme  
 

   

24. 
 

M 3,07 jaar Limburg Dr. H. Olivié 
Expertisecentrum 
Autisme – Leuven  

Autisme met 
ontwikkelingsvertraging 
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3.2 Opleidingen-Werkbezoeken-Oudercursussen-Voordrachten 2019 

 

Type activiteit 

              

Follow-up per discipline Aantal personen   

OPLEIDINGEN – STUDIEDAGEN - OVERLEG  

17/01/19: Wissel-leren Orthopedagoge 1 persoon 

22/01/19: LIGANT Directeur 1 persoon 

28/01/19: Brainstorm methodiek visie/beleidsnota Directeur 

Kinder- en revalidatieaerts 

Orthopedagoge 

Groepschef 

 

06/02/19: IMPACT : Verhogen van Sociale 

Betrokkenheid in spel en taal bij jonge kinderen 

Orthopedagoge 

Groepschef 

2 personen 

07/02/19: Dagcursus ‘Verhogen van sociale 

betrokkenheid in spel en taal bij jonge kinderen’ te 

Zonhoven 

Orthopedagoge 

Groepschef 

2 personen 

13/02/19: Infonamiddag werking De Appelboom Maatschappelijk werker  14 personen 

12/03/19: LIGANT  Directeur  1 persoon 

18/03/19: ECA in het provinciehuis te Hasselt Directeur 1 persoon 

29/03/19: Implementatie IFIC Maatschappelijk werker 1 persoon 

01/04/19: Wissel-leren Orthopedagoge 1 persoon 

08/04/19: Lezing ‘Dit is autisme” te Genk Ergotherapeute 1 persoon 

09/04/19: Vorming ‘Autisme en prikkelverwerking’ te 

Bilzen 

Opvoedsters 2 personen 

25/04/19: Vorming ‘problemen met lateralisatie bij 

kleuters te Vorselaar 

Ergotherapeute 1 persoon 

03/05/19: LIGANT Orthopedagoge 1 persoon 

06/05/19: Opleiding IFIC Maatschappelijk werker 1 persoon 

08/05/19: Congres ‘slaapproblemen bij jonge kinderen’ 

te Utrecht - Nederland 

Kinder- en revalidatiearts 1 personen 

08/05/19: LIGANT ‘Jonge kind’ Orthopedagoge 1 persoon 

14/05/19: ‘het CLB helpt!’ te Genk Maatschappelijk werker 1 persoon 
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21/05/19: Vorming ‘Ouderbetrokkenheid in jouw 

organisatie’ te Brussel 

Opvoedsters 2 personen 

21/05/19: Bezoek zorginspectie In De Appelboom 1 persoon 

07/06/19: Sectorale Adviescommissie te Brussel Directeur 1 persoon 

17/06/19: Overleg De Wissel – Genk Directeur 1 persoon 

24/06/19: Bijeenkomst OBC/OOOC/COS/GGZ Directeur 1 persoon 

25/06/19: LIGANT Directeur 1 persoon 

17/07/19: Werkoverleg CAR Orthopedagoge 1 persoon 

01/07/19: Wissel-leren CKG Opvoedsters 2 personen 

19/07/19: Overleg SAC te Brussel Directeur 1 persoon 

12-15/09/19: ‘12th Autism Europe International Congres 

te Nice - Frankrijk 

Groepschef 

Orthopedagoge 

2 personen 

23 en 24/09/19: ‘Gedragsproblemen en agressie’ te Tiel 

- Nederland 

Opvoedster 1 persoon 

20/09/19: Infonamiddag werking De Appelboom Maatschappelijk werker 10 personen 

24/09/19: LIGANT Netwerkcomité Directeur 1 persoon 

30/09/19: Overleg SAC in Brussel Directeur 1 persoon 

01/10/19: Ouderbetrokkenheid in jouw organisatie te 

Brussel 

Opvoedsters 2 personen 

16/10/19: CAR-overleg Directeur 

Orthopedagoge 

2 personen 

18/10/19: EAL-overleg De Bloesem Maatschappelijk werker 1 persoon 

21/10/19: Dialoogmoment diagnostiek te Sint-Truiden Directeur 1 persoon 

21/10/19: IFIC Webinar Maatschappelijk werker 1 persoon 

21/10/19: Studiedag ‘Morfosyntaxis doelgericht 

stimuleren bij kinderen met taalontwikkelings-

problemen’ te Hasselt 

Logopediste 1 persoon 

25/10/19: TzT Ligant Orthopedagoge 1 persoon 

07/11/19: Studiedag ‘Het belang van vroegdetectie en 

vroeginterventie en strategieën om er mee om te gaan’ 

te Antwerpen 

Logopediste 1 persoon 
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18+19/11/19: Cursus ‘Emoties begrijpen en 

verhelderen’ te Dordrecht - Nederland 

Opvoedsters 2 personen 

26/11/19: ‘Masterclassweek Autisme’ te Genk ingericht 

door Autisme Centraal 

Opvoedster 1 persoon 

26/11/19: Wissel-leren door COS In De Appelboom 1 persoon 

27/11/19: Wissel-leren VZW Merlijn 2 Orthopedagoges 

Maatschappelijk werker 

1 persoon 

CLIENTGERICHTE WERKBEZOEKEN – OVERLEGMOMENTEN   

07/01/19: Overleg doorverwijzing patiënt in Dilsen-

Stokkem 

Opvoedster 1 persoon 

09/01/19: Intake patiënt Kinderarts 

Orthopedagoge 

Maatschappelijk werker 

3 personen 

07/02/19: Nazorggesprek patiënt Opvoedster 1 persoon 

12/02/19: Observatie patiënt door De Luchtballon In de leefgroep  

13/02/19: Bezoek patiënt in De Luchtballon Opvoedster 1 persoon 

28/02/19: Intakegesprek patiënt Maatschappelijk werker 1 persoon 

11/03/19: Patiëntenbezoek in ‘t KIDS Groepschef 1 persoon 

15/03/19: Nazorggesprek patiënt Opvoedster 1 persoon 

15/03/19/ Intake patiënt Maatschappelijk werker 1 persoon 

19/03/19: Bezoek CLB Maasland In De Appelboom 4 personen 

21/03/19: Observatie patiënt in De Luchtballon Orthopedagoge 1 persoon 

15/04/19: Intake patiënt Kinder- en revalidatiearts 

Orthopedagoge 

2 personen 

23/04/19: Intake patiënt Kinder- en revalidatiearts 

Orthopedagoge 

2 personen 

23/04/19: Intake patiënt Kinder- en revalidatiearts 

Orthopedagoge 

2 personen 

08/0519:: Intake patiënt Kinder- en revalidatiearts 

Maatschappelijk werker 

2 personen 
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08/05/19: Klasbezoek in De Luchtballon Orthopedagoge 1 persoon 

13/05/19: Intake patiënt Kinder- en revalidatiearts 

Orthopedagoge 

Maatschappelijk werker 

3 personen 

17/05/19: Patiëntenbezoek door de Helix  In de leefgroep 1 persoon 

20/05/19: Bezoek naschoolse opvang met patiënt Groepschef 1 persoon 

28/05/19: Observatie door de L.S.A. In de leefgroep  

03/06/19: Observatie patiënt door De Luchtballon  In de leefgroep 
 

04/06/19: Observatie patiënt door Sint Elisabeth-school  In de leefgroep  

12/06/19: Patiëntenbezoek in De Luchtballon Orthopedagoge 1 persoon 

17/06/19: Intake patiënt Maatschappelijk werker 1 persoon 

22/08/19: Klasbezoek patiënt in De Helix - Lommel Opvoedster 1 persoon 

27/08/19: Observatie patiënt door ‘t KIDS In de leefgroep  

27/08/19: Klasbezoek patiënt in De Luchtballon Opvoedster 1 persoon 

10/09/19: Patiëntenbezoek De Luchtballon Opvoedster 1 persoon 

18/11/19: Intake patiënt Kinder- en revalidatiearts 

Orthopedagoge 

2 personen 

20/11/19: Bezoek Sint Elisabethschool Opvoedster 1 persoon 

04/12/19: Intake patiënt Maatschappelijk werker 1 persoon 

05/12/19:Patiëntenbezoek De Luchtballon Opvoedster 1 persoon 

12/12/19: Intake patiënt Maatschappelijk werker 1 persoon 

12/12/19: Observatie patiënt door de Luchtballon In de leefgroep  

19/12/19: Observatie patiënt in De Luchtballon orthopedagoge 1 persoon 

 

OUDERCURSUSSEN 

28/01/19: Infodag met als onderwerp 

- Medisch-biologische aspecten 

- Autisme en cognitieve stimulering 

- Autisme en communicatie 

- Mogelijke tegemoetkomingen 

In De Appelboom 16 (groot)ouders 
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12/03/19: Autisme en leefgroepswerking Leefgroep 1- 2 – 3 – 4  18 (groot)ouders 

PROJECT TOLKEN   

Sedert 2006 kunnen we met financiële steun van de 

Provincie Limburg gebruik maken van het project tolken 

 

 

 SUBSIDIE VLAAMSE OVERHEID 

Van de Vlaamse Overheid ontvangen we een 

subsidie om onze werkingskosten te helpen 

financieren 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

4. Teamsamenstelling – 31-12-2019 

 

Breesch Lukas – groepschef  (38/38) 

Bartholomé Frank – directeur (19/38) 

Chorkawa Ingrid – opvoedster (19/38) 

Crauwels Patsy – opvoedster (28,5/38) 

Dries Marjoleine – maatschappelijk assistent (19/38) 

Dries Marjoleine – outreach-medewerker (7/38) 

Eerkens Jolien - opvoedster (25,90/38) (vervanger Jessica Gonzalez) 

Engelen Lore – opvoedster + outreachmedewerker (38/38) (vervanger Jessica Gonzalez) 

Johl – Schoefs Meika – ergotherapeute (18/38) (vervanger Lycops Caat) 

Lockkamper Kimmy – opvoedster (32,5/38) 

Mottart Sissi – opvoedster (28,5/38) 

Olivié Hilde – medisch directeur/kinder- en revalidatiearts (9/38) 

Ouna Ouidad – huishoudster (19/38) 

Raymaekers Linda – secretaresse (24/38) 

Pauls Amber – logopediste (19/38) 

Smets Fabiënne – opvoedster (28,5/38) 

Smolders Linda – huishoudster (19/38) 

Tunc Cigdem – huishoudster (13/38) 

Vanthoor Ann – opvoedster (28,5/38) 

 

Schorsing: 

Gonzalez Jessica – opvoedster (30,4/38) - voltijds tijdskrediet 

Reyskens Kendy – opvoedster (38/38) - lactatieverlof 

Schroyen Tine – orthopedagoge (38/38) – ziekte 

Lycops Caat – ergotherapeute (18/38) - lactatieverlof 
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5. Leden van de V.Z.W. 

5.1. Algemene Vergadering 

mevr. R. Abbink 

mevr. C. Broeckx 

dhr. M. Charlier  

prof. dr. M. Danckaerts  

dr. P. Emmery 

dhr. A. Ghys 

dhr. R. Gorissen 

mevr. K. Grosemans 

mevr. M. Heene 

dhr. T. Lysens 

prof. Ortibus 

dhr. G. Peeters 

prof. dr. J. Steyaert 

dr. W. Tambeur 

prof. dr. C. Van Geet 

dr. C. Verelst 

5.2. Raad van Bestuur 

Voorzitter:    dhr. R. Gorissen 

Ondervoorzitter:   prof. dr. J. Steyaert 

            Secretaris:    dhr. M. Charlier 

Gewone leden:    mevr. R. Abbink 

dr. P. Emmery 

     dhr. T. Lysens 

     dhr. G. Peeters 

      dr. C. Verelst 

       

       

       

       

       

 


