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Respondenten
• Bevraging bij 400 cliënten van Tanderuis
vzw
• 157 deelnemers aan de bevraging : 40 %
• Ingevuld door 157 ouders van
minderjarigen met autisme waarvan :
– Vroegbegeleiding 0-4jaar : 22 %
– Kinderwerking 5-11 jaar : 43 %
– Adolescentenwerking 12-18 jaar : 35 %

Respondenten : regio
• Regio respondenten :
–
–
–
–

Meetjesland : 18 %
Gent : 31 %
Waas&Dender : 34 %
Oudenaarde-Aalst : 17
%

Algemeen : wenst u gebruik te maken van
een beperkte dagopvang en/of nachtopvang
voor uw kind met autisme ?
• Ja : 59 %
• Neen : 41 %

Waarom ?
•

Kindgebonden factoren:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Zinvolle dagbesteding
Zinvolle vrije tijdsbesteding
Kans om met anderen om te gaan/uit
isolement halen/sociale contacten
stimuleren
Training sociale vaardigheden
Te grote stap om aansluiting te vinden bij
het reguliere aanbod/te druk/ te stressvol/
niet aangepast aan noden
Nood om tot rust te komen
Aansluiten bij gewone vakantiekampen is
te moeilijk/veel faalervaringen
Verveling doorbreken
Valt uit de boot bij gewone jeugdbeweging
Om tijdens lange vakantieperiodes
voldoende structuur te kunnen bieden

•

Gezinsgebonden factoren:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Druk op gezin verminderen
Ontspanning en rust/batterijen kunnen
opladen
Opvang in vakantie als ouders moeten
werken
Moeilijk opvang te vinden bij mensen met
kennis over autisme/nood aan
gespecialiseerde opvang
Adempauze voor broers en zussen
Even extra aandacht aan andere kinderen
Ontlasting voor het gezin/even tijd voor
onszelf/adempauze
Overbruggen van vakantieperiodes
Eigen netwerk is uitgeput/energie is op
Even geen zorgen moeten hebben over
ons kind
Aangepast kamp zou grote vakantie
haalbaarder maken
Belangrijk om eens tijd te hebben voor
onze eigen relatie
Om het langer te kunnen uithouden
Om te kunnen blijven werken als ouder

Algemeen : Wat zou uw voorkeur
genieten ?
• Apart aanbod,
specifiek voor
kinderen met autisme
(autisme-specifiek) :
90 %
• Aanbod voor kinderen
met verschillende
handicaps samen
(handicapoverstijgend) : 10 %

Waarom ?
•

Waarom autisme-specifiek ?
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Normaal begaafd kind met autisme ziet zichzelf
vaak niet als gehandicapt (uiterlijk niets te zien)
Mijn kind zou dichtklappen bij zien van kinderen
met duidelijk zichtbare handicaps
Begeleiding op maat is noodzakelijk
Vaak dezelfde noden : visualisering, structuur,
aangepaste communicatie
Te moeilijk om kinderen met andere beperking te
begrijpen en zich in te leven
Er kan meer auti-gericht gewerkt worden
kinderen met andere beperking hebben andere,
soms hieraan tegengestelde, noden
Te druk met verschillende handicaps samen
Gezien de problematiek van autisme juist op
sociaal vlak en communicatie ligt, zijn gemengde
groepen niet opportuun
Aanpak kan beter afgestemd worden/meer
maatwerk mogelijk
Mensen met andere beperkingen maken mijn kind
met autisme angstig
Gemengde groepen vraagt een te grote
aanpassing van mijn kind met autisme/te
confronterend
Makkelijker om te organiseren

•

Waarom handicap-overstijgend ?
–
–
–
–
–
–
–
–

De 2 mogelijkheden moeten bestaan want elk
kind is anders
Zo wordt duidelijk dat er nog andere kinderen zijn
met andere beperkingen
Mijn kind heeft motorische beperking en autisme
Verscheidenheid kan voordeel inhouden
Vraagt wel voldoende geschoold personeel
Handicap is niet relevant, wel aanbod maken op
niveau van de interesses van de deelnemende
kinderen
Mijn kind heeft naast zijn autisme ook visuele
problemen, epilepsie en DCD
Kinderen met motorische of verstandelijke
beperking kunnen bijdragen tot het ‘sociale’ bij de
activiteiten maar kinderen met ernstige
gedragsproblemen vind ik niet goed om te
combineren

Algemeen : Wat zou uw voorkeur
genieten ?
• Apart aanbod voor
normaalbegaafde
kinderen met autisme :
64 %
• Apart aanbod voor
kinderen met autisme
en verstandelijke
beperking : 9 %
• Gemeenschappelijk
aanbod voor alle
kinderen met autisme
(NB en VB samen) : 26
%

Waarom ?
•

Apart aanbod :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Aanpak is specifiek en noden zijn
verschillend
Vrees voor imitatie van gedrag
Beide groepen hebben andere activiteiten
nodig
De kloof tussen die 2 groepen is echt wel
groot
Gemeenschappelijk aanbod zorgt voor
teveel stress (onvoorspelbaarheid)
Aanbod kan beter afgestemd worden op
de vraag
Confrontatie is te moeilijk
Zorg op maat is beter mogelijk
Het zijn twee afzonderlijke doelgroepen
Meer op gemak voelen/zelfvertrouwen
Verschil tussen 2 groepen is te groot
Kan beter vrienden vinden in homogene
groep
Combinatie van de 2 handicaps vraagt
volledig andere aanpak

•

Gemeenschappelijk aanbod :
–
–
–
–
–
–

Ze kunnen elkaar stimuleren
Ze kunnen iets leren van elkaar
Normaalbegaafde kinderen met autisme
kunnen stimulans zijn voor kinderen met
autisme en verstandelijke beperking
Er moet geen onderscheid gemaakt
worden/niet in aparte hokjes plaatsen
Graad van autisme is bepalender dan het
IQ in uitbouw van zorg
Meer uitgaan van de specifieke behoeften
en niet zozeer van de graad van
intelligentie

Algemeen : Zou u reeds in 2015
gebruik maken van dit RTH
aanbod ?
• Ja : 85 %
• Neen : 15 %

Waarom ?
•

Ja
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–

•
Omdat wij sinds 3 jaar op geen enkele vorm van
ondersteuning beroep kunnen doen (wachtlijsten)
Omdat op heden elke vorm van opvang door
onszelf wordt georganiseerd
Ten einde raad om opvang te vinden
Grootouders inschakelen is niet altijd evident
Omdat zomervakantie er aankomt en geen
opvang hebben
Ons kind zou heel graag eens op kamp willen
maar het is niet evident met kinderen zonder
beperking
Afgehaakt bij scouts omdat leiding het moeilijk
had met haar uitgesproken eigen willetje
Om onszelf te ontlasten want nu moeten we
afwisselend verlof vragen op het werk om grote
vakantie te overbruggen
Het zou een bevrijding zijn!
We hebben dringend nood aan “quality time” voor
ons als koppel
Omdat we al 6 jaar voor onze jongen zorgen en
echt voelen dat we een pauze moeten inlassen
om hem de steun te geven die hij nog lang
dagelijks zal nodig hebben
Veel ouders zitten op hun tandvlees
Hoe sneller hij uit zijn isolement geraakt hoe beter
Omdat ik al 5 jaar droom van dergelijke opvang
Grote vakantie raakt moeilijk ingevuld

Neen
–
–
–

Voorlopig niet nodig maar goed dat dit uitgebouwd
wordt
Mogelijks wel nodig in de toekomst
Wij willen dat maar vrezen dat ons kind niet zal
willen

Algemeen : Wenst u dit aanbod liever op de
campus van een residentiële voorziening of buiten
de campus?
• Op campus van
residentiële
voorziening : 51 %
• Buiten de campus (bv.
huis in de rij) : 49 %

Waarom ?
• Op de campus :
– Omdat we vermoeden dat
er meer accommodatie (bv.
speelzone, materiaal,
sportinfrastructuur …)
voorhanden is
– Meer mogelijkheden qua
activiteiten
– Makkelijker om het te
organiseren
– Maakt niet zoveel uit als
het maar in kleine groepen
is

• Buiten de campus :
– Gezellige knusse sfeer
meer mogelijk
– Huiselijke omgeving,
kleinschaligheid meer
aangewezen
– Drempelverlagend voor
onszelf en voor ons kind
– Geen
“ziekenhuistoestanden”
– Geen stigma
– Komt minder bedreigend
over
– Het mag niet op een
“school” lijken

RTH-dagopvang : Wenst u gebruik
te maken van dagopvang ?
• Ja : 83 %
• Nee : 17 %

Waarom zou u van deze RTHdagopvang gebruik maken ?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Omdat onze zoon weinig vrijetijdsinvulling heeft
Weinig sociaal netwerk om beroep op te doen
Nood aan vakantiekampen voor kinderen met autisme
Geen beroep meer kunnen doen op reguliere buitenschoolse
opvang
Moeilijk om kind met autisme te laten deelnemen aan
reguliere kampen
Ontlasting voor het gezin/koppel/brussen
Gerust gemoed, geen zorgen moeten hebben
Omdat beide ouders gaan werken
Schoolvakanties zijn het moeilijkst om te overbruggen
Om alles gecombineerd te krijgen met werk/gezin/relatie/
aandacht voor andere kinderen

Wanneer zou deze vorm van
dagopvang nodig hebben ?
• Tijdens één of
meerdere
schoolvakanties : 66
%
• Tijdens één of
meerdere weekends :
23 %
• Soms gedurende de
week buiten de
schoolvakanties : 11
%

Hoe ziet u RTH-dagopvang liefst
georganiseerd ?
• Via kampen : 22 %
• Via creatieve
dagactiviteiten : 44 %
• Via sportactiviteiten :
32 %
• Andere : 2 %

RTH-dagopvang : Hoeveel dagen per jaar
zou u van dit aanbod gebruik willen maken?
• Tussen 1 en 5
dagen :
8%
• Tussen 6 en 10
dagen : 34 %
• Tussen 11 en 15
dagen : 30 %
• Tussen 16 en 24
dagen : 28 %

RTH-dagopvang : Zou uw kind van dit
aanbod willen gebruik maken volgens uw
inschatting ?
• Ja : 82 %
• Neen : 18 %

Waarom ?
•

Ja
– Rustpauze voor zichzelf
– Mits de nodige voorbereiding/
planning op voorhand
– Graag bij andere kinderen mits
begeleiding
– Met begripsvolle en duidelijke
begeleiders moet dit lukken
– Indien hij weet dat er rekening zal
gehouden worden met zijn
specifieke behoeften
– Is graag eens van huis weg, maar
heeft duidelijke structuur nodig
– Heeft nood aan ontspanning
– Amuseert zich met kinderen met
dezelfde beperking
– Mits begripsvolle begeleiding,
aantrekkelijke activiteiten, groep
waar hij zich thuis voelt, niet te
lawaaierig en te druk

•

Neen
–
–
–
–
–
–
–
–

Angst voor het onbekende
Nieuwe zaken zijn zeer moeilijk
Extra stress
Iets nieuws, ongekend, spannend
vraagt altijd geweldige inspanning
Blijft liever thuis
Nieuwe omgeving brengt altijd
weerstand met zich mee
Wil steeds bij ons zijn
Wil nergens naartoe

RTH-verblijf : Wenst u gebruik te
maken van RTH-verblijf ?
• Ja : 40 %
• Neen : 60 %

Waarom ?
• Ja
– Om eens op adem te
komen en als gezin/koppel
iets samen te kunnen
plannen
– Indien er thuis een crisis
zou zijn (vb. hospitalisatie)
of we echt in nood zitten
– Als ontspanning voor
hemzelf
– Alleenstaande ouder met
weinig verlof
– Goede stap naar wat meer
zelfstandigheid
– Om onder leeftijdsgenoten
dingen te kunnen doen die
wij als gezin niet kunnen
aanbieden

• Neen
– Zoon wil liever niet bij
vriendjes blijven slapen

RTH-verblijf : Wanneer zou u deze
vorm van nachtopvang nodig
hebben?
• Tijdens de
schoolvakanties : 48
%
• Tijdens weekends :
44 %
• Tijdens de week
buiten de
schoolvakanties : 8 %

Hoe ziet u RTH-verblijf liefst
georganiseerd?
• Via kampen : 40 %
• Via losse weekends :
45 %
• Via losse nachten
tijdens de week : 13
%
• Anders : 2 %

Hoeveel nachten per jaar zou u van
dit aanbod willen gebruik maken?
• 1 tot 3 nachten : 19 %
• 4 tot 8 nachten : 54 %
• 9 tot 12 nachten : 27
%

RTH-verblijf : Zou uw kind van dit aanbod
gebruik willen maken volgens uw
inschatting ?
• Ja : 79 %
• Neen : 21 %

Waarom?
• Ja
– We hebben 2 kinderen met
autisme en de relatie
tussen beiden is niet altijd
even gemakkelijk
– Op kamp gaan en buiten
spelen is een grote
motivator voor hem
– Indien aangepast aan zijn
noden
– Indien dagopvang zou
lukken, en het systeem
gekend is, zou een nachtje
ook wel lukken
– Liefst met meisjes van haar
leeftijd
– Mits goede voorbereiding

• Neen
– Hij kan moeilijk van ons
weg/zou denken dat we
hem vergeten zijn
– Hij verzet zich nog steeds
tegen de diagnose
– Kampen met overnachting
ligt altijd moeilijk

Besluiten
• Er is duidelijk nood aan uitbouw RTHdagopvang en RTH-verblijf bij gezinnen
met kinderen die enkel ambulant/mobiel
begeleid worden
• De nood uit zich in zowel kind-gebonden
als gezinsgerelateerde factoren
• De nood situeert zich vooral in langere
vakantieperiodes

Besluiten
• Het aanbod wordt liefst autisme-specifiek
uitgebouwd
• Het aanbod kan zowel binnen als buiten de
campus van een residentiële voorziening
• De voorkeur gaat uit naar homogene
groepssamenstelling (kinderen met autisme
en normale begaafdheid in aparte groep)
• Creatieve invulling van RTH-dagopvang en
RTH-verblijf dmv kampen en weekends
geniet de voorkeur

