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Begeleiden van personen  
met een verstandelijke beperking  

INKIJKEXEMPLAAR 
(Dit document bevat fragmenten uit de cursus  

en is NIET de volledige cursus) 

Graduaat orthopedagogische begeleiding 
People & Health 
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DRAAD 1 = de draad trekken 

   = éénrichtingsdraad 

   = REGULEREN 
 

 

 

 

 

adaptatiefase 0 – 6 maanden 

 

 

 

De begeleider trekt de draad. 

• Thema: voorspelbaarheid  veiligheid  prikkelverwerking 

• De begeleider biedt grote beschikbaarheid en fysieke nabijheid. 

• De begeleider neemt initiatief, stuurt en reguleert: cliënt kan dit 

zelf niet! 

• Samen zijn zorgt voor voorspelbaarheid en ontstaan van de 

draad.  
 

 

SPOOR: voorspelbaarheid geven (structuur) 

→ Zijn dagschema, tempo, ritme, ruimte van je cliënt 

aangepast aan je cliënt? 

→ Hoe ziet het dagschema van de cliënt er uit en is dit 

duidelijk? 

→ Is er evenwicht tussen rust/ontspanning en inspanning? 

→ Welke middelen worden er gebruikt om overgangen en 

tijd, ruimte en activiteit duidelijk te maken? 

→ Is er voldoende voorspelbaarheid in de situatie? 

→ Heeft de begeleider terugkomende rituelen? 

→ Hoe zijn de contacten en hoe lang kunnen de contacten 

duren? 

→ Het programma van de cliënt en het programma van de 

begeleider: gemeenschappelijk spoor 
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POORT: emoties en spanning reguleren 

→ Hoe wordt de situatie georganiseerd om emotie vorm te 

geven? 

→ Denk aan: zelfbeschermend gedrag, rituelen, 

vluchtgedrag, vechtgedrag, … 

→ Begrenzen door overnemen, lichamelijke nabijheid 

bieden, … 

→ Hoe geeft de cliënt vorm aan zijn emoties? 

→ Hoe helpt de begeleider de cliënt om zijn 

emoties/spanning te uiten en op te vangen? 

→ Is de poort open of toe? Hoe herken je dit? 

→ Hoe blijf ik verbinding maken en houden? 

→ Wanneer pak je de draad terug op na een conflict? 
 

 

ACTIE-REACTIE: sociale boodschappen uitwisselen 

→ Blik en reactie 

→ Prikkelen en geprikkeld worden 

→ Positieve actie-reactie uitlokken en beantwoorden 

→ Negatieve actie-reactie herkennen, bijsturen en 

vervangen 

→ Rituelen 

→ Als je actie/reactie wegneemt, wat geef je in de plaats? 

 

 

 

 

SAMEN DOEN: de weg is het doel 

→ Samen zijn – samen ervaren 

→ Gemeenschappelijk aan iets bezig zijn 

→ Plezier hebben in het samen zijn 

→ Oog voor interesses en kunnen bij korte activiteiten 

→ Basis voor een band  scharnier naar draad 2 
 

 

 


