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            Realisaties in 2019 die wel degelijk het verschil maken !!! 

Op 19.01.2019 vertrokken Dr Luc Van den Daelen (orthopedisch chirurg - voor 3 weken), Annelore 
Margodt en Marlies Vandierendonck (VIVES laatstejaars studenten ergotherapie - voor 3 maanden), 
Nele Castelein (VIVES verantwoordelijke internationalisering - voor 1 week) samen met Marjolijn 
Vergote (kinesitherapeute - voor 6 weken) naar SCAD (Social Change And Development – Tamil 
Nadu) 
Ruim honderd kinderen met een aangeboren hersenbeschadiging, spina bifida of neuromusculaire 
aandoening werden onderzocht of orthopedische chirurgie voor hen op lange termijn een 
verbetering kan betekenen….allemaal kinderen uit heel arme gezinnen, die zich financieel geen 
(para)medische behandeling kunnen permitteren. 15 kinderen en 2 volwassenen werden 
weerhouden voor chirurgie. Een keuze moeten maken ‘wie wel en wie niet’ is niet vanzelfsprekend. 
Een plaatselijke orthopedisch chirurg werd opgeleid en past ondertussen de aangeleerde technieken 
toe. Bijkomend werden 3 kinderen behandeld door middel van rekgipsen om vlotter te kunnen 
stappen. De maatname is gebeurd voor de verstrekking van postoperatieve nacht- en dagorthesen. 
 

    

       



Al de ouders (ook van de niet geselecteerde kinderen) kregen kinesitherapeutisch en 
ergotherapeutisch advies.  Ze leerden oefeningen aan om in de thuiscontext uit te voeren. We 
klaarden ook uit of ze nood hebben aan orthopedische apparatuur en/of een 
verplaatsingshulpmiddel. Ze kregen advies  betreffende cognitief stimulerend spel en ADL-tips.  
Meermaals reden we mee met het SCAD CBR (Community Based Rehabilitation) team - met een 
revalidatiebus gesponsord door de Provinicie West-Vlaanderen - naar afgelegen dorpen om er 
tientallen kinderen en volwassenen met een beperking te onderzoeken, adviseren en/of behandelen.  
 

    

Op 1 februari arriveerden Hilde Pitteljon (ergotherapeute), Ann Verscheure (kinesitherapeute) alsook 
Marian Velthuys en Elly De Jong (trainers APT-opleiding) 
Twintig personen - waaronder vijf ouders, SCAD medewerkers en vier laatste jaarstudenten 
‘opleiding buitengewoon onderwijs’ - volgden de tweeweken durende APT-cursus (= met oud 
papier, afgedankt karton, water en bloem oerdegelijke aangepaste zithulpmiddelen, statoestellen en 
educatief speelgoed maken) .  
Het resultaat mag gezien zijn! De kinderen zijn apetrots en hun ouders uitermate dankbaar. De 
continuering van het APT-project is gegarandeerd. SCAD-verantwoordelijken, vijf medewerkers en 
twee ouders die de vorming volgden, zijn uitermate enthousiast om de APT-opleiding door te geven 
en te implementeren. Op die manier zullen op termijn heel wat kinderen met een fysieke beperking 
over een zitsysteem aangepast aan hun noden en mogelijkheden beschikken in de thuis-  en 
schoolcontext. 
 

              



                  

 

                         

Een ander belangrijk engagement was ‘kennisdeling’ o.a. over het gebruik van bord- en kaartspellen 
in de wiskundelessen, hoe omgaan met gedragsproblemen, introductie van schrijfdans, Veronica 
Sherborne bewegingspedagogiek, assessment dat de mogelijkheden van de kinderen in kaart brengt, 
wat ‘ergotherapie’ precies inhoudt, hoe de arbeidsvaardigheden van leerlingen evalueren zodat ze 
kunnen tewerkgesteld worden in eenvoudige jobs, kinesitherapeutisch onderzoek en behandeling 
van kinderen met een cerebrale parese en volwassenen met een niet aangeboren 
hersenbeschadiging. 

 



         

Op 03.03.2019 startten Tine Depickere en Eline Onraedt  hun 6 weken VIVES ergostage in SCAD met 
als projectfocus:  
1. Structureren van het aanwezig spelmateriaal en spelfiches opmaken, die duiden welke 
vaardigheden ze ermee kunnen oefenen alsook welke gradaties en variaties mogelijk zijn. 
Bijkomend leggen ze aan de leerkrachten, ouders en leerlingen uit hoe er mee te spelen. 
2. Samenstellen van een ADL-box en checklist als leidraad om ADL-activiteiten - die relevant zijn in 
die leefcontext - op een efficiënte manier te kunnen evalueren en zodoende passend advies te 
geven.  
 

        

 
Vermoedelijk ben je het met ons eens dat deze vorm van samenwerking wel degelijk een verschil 
maakt voor de SCAD doelgroep ‘kinderen met een beperking’. 
Er bestaat geen twijfel: deze waardevolle samenwerking wordt gecontinueerd!!! 
 

Marjolijn Vergote 

 


