
Zintuigen prikkelen stimuleert 
contact bij volwassenen met een beperking

Door hun ernstige meervoudige beperking
kunnen onze bewoners niet zo vanzelfsprekend
contact maken met hun omgeving. We helpen
hen daarbij door hun zintuigen te prikkelen,
hun signalen te observeren, te begrijpen en er
respectvol op in te spelen. Zo krijgen ze meer
contact met de wereld om hen heen en voelen
ze zich meer gewaardeerd. Dit noemen we de
basale houding. UNIE-K heeft veel expertise op
dit vlak. Daarom delen we regelmatig onze
kennis. 

Benieuwd wat de basale houding
concreet inhoudt? 

Wens je een spreker over de basale houding? 
De medewerkers van UNIE-K delen graag hun expertise over dit onderwerp. 

Mail naar info@uniek.org.

Alle medewerkers hebben permanent aandacht 
voor de basale houding

In de 3 locaties van UNIE-K hebben we een
stuurgroep die permanent bezig is om de
basale houding onder de aandacht te houden
bij alle medewerkers. Ze schrijven niet alleen
de krijtlijnen uit, maar geven ook vorming en
zorgen dat hun contactpersonen in de
woningen de basale houding levendig houden.

UNIE-K medewerkers Ann Van
Daele en Ann Leliaert aan het
woord over hun ervaringen 
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Bewoners prikkelen met aangepaste activiteiten 

Bewoners en externe cliënten kunnen in UNIE-
K hun lichaam en zintuigen maximaal laten
prikkelen op diverse manieren in onze
aangepaste infrastructuur:

therapeutisch zwembad, 
hippotherapie,
snoezelruimte,
belevingszaal, 
crearuimte,
belevingstheater,
muzieklokaal,
bad in woning ...

Bovendien is er ook heel wat materiaal
voorhanden om te prikkelen. 

Kom meer te weten over hoe we in
onze infrastructuur de aanraking,
beweging en trillingen prikkelen.

Zoek je nog zorg, verblijf of dagbesteding 
voor volwassenen met een meervoudige beperking? 

Surf naar www.uniek.org/contact.

Of het einde van de wolken 
de bovenkant is ?  

en wat dan de onze is 
het onze?  

Een bewoner legde eerst één hand op mijn hoofd 
dan het andere  

en duwde dan heel hard; 
of hij me zo binnenstebuiten wou 

of aan de andere kant van de wereld 
weet ik niet, 

ik heb het hem niet gevraagd. 
Hij weet nu misschien  

wie ik ben, 

waar ik begin  
en eindig 

en of er speling is,  
rek op zit 

of hoe dit lichaam vormvast is. 
We liepen beiden verder, 

zijn hand legde hij terug in die van zijn begeleider, 
ik de mijne terug op de handvaten  

van de rolstoel van de man  
die ik vooruit duwde. 

of het einde van de wolken de bovenkant is 
of daar waar we loslaten

vorm te zijn? 

Liese Demol, dagbegeleider in Ons Erf 
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Of het einde van de wolken de bovenkant is?
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Blijf op de hoogte van het reilen en zeilen in UNIE-K. 
Volg ons op onze sociale media.
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