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De OJKO nieuwsbrief #4. 
Beste lezer, 

Dit is alweer de 4e nieuwsbrief van het OJKO -Project. Door middel van deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden van alle nieuwtjes ro
OJKO-Project: Opvolgen van Jonge Kinderen met een Ontwikkelingsvertraging. Deze nieuwsbrief is gericht aan alle deelnemers aan het project: o
gezinnen, begeleiders, medewerkers van specialistische centra en ook voor andere belangstellenden. Kent u iemand die ook interesse heef
nieuwsbrief? Stuur de brief dan gerust door. Wilt u graag een PDF versie van de nieuwsbrief ontvangen, bijvoorbeeld voor het doorsturen n
collega’s, mail ons dan gerust via: ojko@rug.nl. U kunt de nieuwsbrief ook bekijken op: www.ojko.be/nieuws/ 
  
In deze nieuwsbrief vindt u onder andere volgende onderwerpen:

afscheid en voorstellen van collega’s,
facts and figures OJKO,
babynieuws,
Wij zien je wel,
meetmoment 6,
interessante thesis,
agenda en events,
OJKO tip met Magenta en Bosk. 

We wensen u veel leesplezier! 
Groetjes, Ines, Ann en Gertruud 
  
Namens het hele OJKO-Team: Bea, Annette, Ines, Ann, Gertruud, Kristien, Minou en Riëtte

Afscheid
Heleen Neerinckx heeft besloten een nieuwe uitdaging aan te gaan en werkt sinds september voor de UCLL-hogeschool in Leuven waar ze les ge
de bachelors orthopedagogie. Vanaf januari 2018 werkt ze volledig daar en niet meer op de KULeuven, we zullen haar missen, maar wensen ha
allerbeste toe! Bedankt voor je inzet Heleen! We wensen je veel succes in je nieuwe baan!

Welkom
Binnen het OJKO-project hebben we weer enkele nieuwe medewerkers. We willen hen in deze nieuwsbrief graag aan jullie voorstellen.

Ann Dhondt (linker foto) is voor het OJKO-project komen werken sinds juni 2017. Zij is logopediste van opleiding, werkte gedurende een aantal j
logopedist in verschillende revalidatiecentra en ook als zelfstandige logopedist bij kinderen die niet of moeilijk communiceren. De laatste jaren 
voornamelijk les aan studenten van de opleiding logopedie van hogeschool Vives in Brugge. Er is momenteel niet zoveel tijd over voor haar eigen h
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omdat het brengen van en naar de hobby's van haar drie kinderen veel tijd in beslag neemt. Ann houdt van sociaal contact, dus dat kan evenwe
scoutsbar of aan de rand van de atletiekpiste. Ann neemt binnen het OJKO-project een aantal huisbezoeken voor haar rekening, maar zal zich
buigen over de communicatieve ontwikkeling van de OJKO-kinderen in het kader van een doctoraatsonderzoek. 

Minou Nauta (rechter foto) is sinds augustus werkzaam als onderzoeksmedewerker binnen het OJKO-project in Nederland. Zij heeft de taak om e
jaar langs te gaan bij de deelnemende kinderen in Nederland. De meeste ouders en verzorgers van de Nederlandse kindjes hebben haar al on
Voordat Minou terecht kwam bij het OJKO-project, is zij een aantal jaren werkzaam geweest in de zorg voor mensen met een ernstig meerv
beperking. We zijn blij dat zij haar ervaring kan inzetten om het OJKO-team aan te vullen. Minou is moeder van een dochter van 10 maanden en 
ontzettend van genieten om met haar te wandelen en te spelen. Daarnaast leest ze graag en vindt ze het heerlijk om uit eten te gaan. 

OJKO Facts and Figures: 
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Babynieuws 
Op 18 oktober 2017 werden Ines en Brian de trotse ouders van Lenn. Hij is ondertussen al een flinke beer geworden! Begin maart gaat Ines weer aa
slag op het OJKO-project. 

                                         

Van #ikziejewel naar "Wij zien je wel" 
In een tv-uitzending van Kassa begin april 2017 presenteerden ouders van kinderen met een zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beper
(ZEVMB) een pamflet: 'Ook ZEVMB-kinderen hebben recht op een goed leven'. Hiermee werd in politiek Den Haag aandacht gevraagd voor mens
zeer ernstige verstandelijke en meervoudige beperkingen en hun gezinnen. Een pamflet waarin ouders een selfie van zichzelf met hun kind met Z
plaatsten op sociale media met de tekst #ikziejwel. Hiermee wilden de ouders duidelijk maken dat de zware en intensieve zorg voor een perso
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ZEVMB levenslang en levensbreed is én dat het hele gezin erdoor geraakt wordt. De ouders willen dat er een einde komt aan alle onzekerheid do
op maat mogelijk te maken, zodat een persoon met ZEVMB en hun gezinnen weer kunnen leven in plaats van overleven. 

In vervolg op deze actie is in september 2017 door toenmalig Staatssecretaris Martin van Rijn een onafhankelijke werkgroep Wij zien je Wel in he
geroepen onder leiding van Ton Heerts. Deze werkgroep heeft als doel een stimulans te zijn voor het verbeteren van de kwaliteit van leven voor ge
van iemand met ZEVMB. De werkgroep is gestart om in gesprek te gaan met de gezinnen zelf. Binnenkort is er in verschillende regio’s een bijeen
met ouders, professionals en werkgroepleden. Meld je aan op onze website als je het werk van de werkgroep wilt volgen, dan krijg je automatisc
uitnodiging om bij een van de bijeenkomsten aan te sluiten. 
  
Wij zijn heel erg blij met deze ontwikkeling en met alle aandacht voor kinderen met een zeer ernstig verstandelijke en meervoudige beperking
informatie over de werkgroep kunt u hier vinden. 
 

Meetmoment 6 & Nieuwe aanmeldingen
Inmiddels loopt het OJKO-project alweer drie jaar in België en twee jaar in Nederland. Er zijn al 49 kindjes die meetmoment 1 hebben voltooid en
zelfs al 2 kindjes bij meetmoment 6! Ieder half jaar testen we alle kindjes. Na twee jaar heeft een kindje dus 5 meetmomenten afgerond. Zoals u ku
zijn er 22 kindjes die al twee jaar meewerken aan het OJKO-project! We zijn heel erg blij met jullie deelname! 

Meetmoment 6 volgt 12 maanden na meetmoment 5. We vinden het fijn wanneer ouders en kinderen mee blijven doen aan het OJKO-project, want
manier kunnen we nog meer informatie verzamelen over de ontwikkeling van kinderen met een ontwikkelingsvertraging. Als meetmoment vijf is afg
vragen we aan ouders of ze geïnteresseerd zijn in deelname aan meetmoment zes. Deelname aan meetmoment 6 is de keus van u als ouders en v
meetmoment 6 gepland wordt, zullen we u vragen of u nog langer wilt deelnemen aan het OJKO-project of niet. 

 

Er kunnen ook nog steeds kindjes aangemeld worden voor deelname aan het OJKO-project! Kent u kinderen in uw omgeving die passen binn
doelgroep van het OJKO-project, dan hopen we dat u ze wilt benaderen voor deelname.  
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Interessante thesis
Ines, Ann en Gertruud promoveren op onderwerpen die passen binnen het OJKO-project. Zij gebruiken de gegevens die verzameld worden binnen OJKO voor
onderzoek. Naast de promovenda binnen het project, gebruiken masterstudenten van de Universiteiten in Groningen en Leuven ook gegevens die verzameld wo
binnen het OJKO-project voor hun masterthesissen. Er zijn al enkele interessante thesissen geschreven. Een voorbeeld is de thesis van Roos Dijkstra en Jessica H
die we in de vorige nieuwsbrief bespraken, en die uiteindelijk gepubliceerd is in het Nederlandse tijdschrift voor de Zorg aan mensen met verstandelijke beperkingen (N
In deze nieuwsbrief willen we een andere thesis bespreken. Deze thesis is niet gepubliceerd, maar eveneens de moeite van het bespreken waard. 
  
Emilie Ceulemans en Marijke Geurts hebben onderzoek gedaan naar de evolutie van vroeg-communicatieve vaardigheden van jonge kinderen met 
ontwikkelingsachterstand. Zij hebben gekeken naar de ontwikkeling van verbale en non-verbale vroeg-communicatief gedrag van jonge kinderen met 
ontwikkelingsvertraging en naar de kindfactoren en contextfactoren die invloed zouden kunnen hebben op deze ontwikkeling. Ceulemans en Geurts hebben het v
communicatieve gedrag in kaart gebracht via de Communicatie Matrix die gescoord werd aan de hand van diverse instrumenten op twee momenten.  Uit hun resul
blijkt dat enkel op gebied van de totaalscore voor vroeg-communicatief gedrag een significante toename te zien is. Op gebied van niveau en mate van gedifferent
gedrag was er na een jaar geen significante vooruitgang. Ook op gebied van kindfactoren (leeftijd en hand- en armbewegingen) en contextfactoren (het al dan niet he
van (oudere) brussen en responsiviteit van de opvoeders) werd er geen significante invloed op of samenhang met de ontwikkeling in verbale en non-verbale v
communicatieve vaardigheden gevonden. 

Ceulemans en Geurts stellen concluderend dat er diepgaander en gedetailleerder onderzoek nodig is naar de vroege ontwikkeling van communicatief gedrag. Geluk
dat precies wat we binnen het OJKO-project doen! Deze thesis onderschrijft het belang van het OJKO-project.

Agenda en events
Congressen, symposia en lezingen zijn vaak de plaats waar onderzoekers hun laatste kennis komen vertellen aan andere onderzoek
zorgprofessionals, ouders en andere geïnteresseerden. Voor ons zijn dit goede gelegenheden om bekendheid aan het project te geven, te verte
over het onderzoek dat we doen, en om te leren van andere onderzoekers. Hieronder vindt u een lijstje van congressen waar we de komende ti
vinden zijn. Klik op de naam van het congres om er meer over te lezen. 

Agenda
Landelijke gedragsdeskundigendag EMB 2018 - Baarn - 16 maart 2018 
EMB congres 2018 - Zwolle - 22 maart 2018
5th IASSID Europe Congress 2018 - Athene - 18-20 juli 2018

OJKO Tip 
In de vorige edities van onze nieuwsbrief gaven wij jullie telkens een tip over een leuk stuk speelgoed dat wij gebruiken bij de taakjes óf kregen we een tip van jull
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ouders over speelgoed die we deelden met jullie. Deze keer een OJKO-tip over lotgenotenorganisaties. 
Tijdens onze huisbezoeken horen we vaak van ouders dat ze graag in contact zouden willen komen met andere ouders van kinderen met een 
ontwikkelingsvertraging. In Nederland en België zijn verschillende organisaties die ouders met elkaar in contact kunnen brengen. We willen er twee organisaties uitlic
en als tip aan jullie meegeven.  
 

Magenta
Het Magenta-project is er voor ouders van kinderen met een handicap of chronische ziekte. Voor ouders van een kind met specifieke zorgen is het vinden van een 
evenwicht tussen zorg, werk en leven niet evident. Vaak komt de zorg op de voorgrond te staan en wordt het beroepsleven (gedeeltelijk) stopgezet. Toch groeit na ee
de wens om terug te gaan werken. Dit is geen eenvoudige stap. 

In 2018 worden er wederom Magenta workshops aangeboden aan ouders van kinderen die extra zorg vragen. Het vinden van een goede zorg-werk-leven balans is
ouders niet altijd gemakkelijk. In een reeks van 4 workshops met andere ouders van kinderen tussen 0 en 14 jaar biedt Magenta een waaier aan praktische informat
inzichten vanuit time management om adem te krijgen in de drukte van alle dag. Zij bekijken ook het proces van zorg delen met anderen en praktische handvaten 
overleg met professionelen. Het programma wordt begeleid door ouders die zelf een zorgenkind hebben. Het vertrekpunt van Magenta is dat elk gezin anders is e
elke ouder / elk ouderpaar eigen keuzes maakt. Magenta merkt elke keer hoe ouders inspiratie opdoen tijdens de workshops, leren van elkaar, deugd hebben
herkenbare voorbeelden te horen en elkaar met een half woord verstaan.  Meer informatie kunt u hier vinden.  
Binnen Magenta is er ook een aanbod van loopbaanbegeleiding. Meer informatie kunt u hier vinden.  

 

Bosk 
De BOSK is de vereniging van mensen met een ernstige meervoudige beperking. Zij weten wat het is om een kind met een ernstige meervoudige beperking gro
brengen. Eigen kracht en eigen keuzes voor ouders staan bij hun centraal. Leven met een kind dat meervoudig complex gehandicapt is, doe je niet alleen. Jij als o
krijgt steun van anderen bij de zorg voor je kind. De BOSK is daarom ook van en voor opa's en oma's, vrienden en zorgverleners in jouw netwerk. 

'Ervaringskennis' is hun basis. Wie weet nu beter hoe het is om te zorgen voor een kind met een ernstige meervoudige beperking dan jij? De website van Bosk is een
waar ouders die ervaringskennis kunnen vinden en delen. De BOSK gebruikt de ervaringskennis om ouders van een kind met EMB te ondersteunen. En om op te ko
voor de belangen van mensen met EMB in de politiek, bij zorgverleners en verzekeraars. Door het delen van kennis en ervaring over leven met een kind met een ern
meervoudige beperking vergroten we samen onze kracht en onze mogelijkheden. 

Naast het delen van kennis brengt Bosk ouders van kinderen met EMB met elkaar in contact. Voor meer informatie kunt u hier de site bezoeken. 
 
 

Wij willen graag alle sponsors van het OJKO-project van harte bedanken voor het mede mogelijk maken van dit project: 
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