
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Volgende Communicatiecursus!  

 
 
 
De volgende onderwerpen komen aan de orde:  
 

- Hoe kies ik een OC systeem? 

- Hoe begin ik met een OC systeem? (waarop te letten?) 

- Wat zijn de verschillen tussen de systemen? 

- Wat is modeleren? 

- Als ik een systeem heb gekozen, hoeveel pictogram-

men zijn dan nodig? 

- Hoe personaliseer ik een systeem? 

- Hoeveel pictogrammen wijs ik aan als ik modeleer? 

- Maak ik zinnen of wijs ik losse woorden aan (hoe werkt 

modeleren)? 

- Hoe krijg ik mijn omgeving mee om ook OC te gaan ge-

bruiken? 

- Hoe blijft OC leuk om de hele dag te gebruiken voor het 

kind zelf? 

- Hoe maak ik het interessant voor mezelf? 

- Hoe vergroot ik de mogelijkheid tot interactie tussen 

mijn kind en zijn of haar omgeving? 

- Praktische tips over printen van papieren boek 

- Mogelijkheid om verschillende systemen te zien en er-

mee te praten om te kijken hoe het voelt. 

- Mogelijkheid om vragen te stellen die specifiek zijn 

voor een persoon. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
In de ochtend zal de nadruk liggen op uitleg van een com-

municatiesysteem en hoe daarmee het beste begonnen kan 

worden. Na de lunch wordt meer ingegaan op geavanceer-

der gebruik en is er ruimschoots tijd om met een systeem te 

oefenen. 
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Plaats: Hotel Restaurant Oud London 
Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist  
 
Programma: 

10.00 - 10.30 ontvangst met koffie/thee 
10.30 - 12.00 ochtendsessie 
12.00 - 13.00 lunch 
13.00 - 15.00 middagsessie 
15.00 - 17.00 mogelijkheid tot oefening 
 

Leden: gratis, niet-leden € 40,- 

Gaarne opgeven via: info@angelmansyndroom.nl 

De cursus wordt gegeven door  

Maartje Radstaake en Cindy Navis,  

ondersteund door Mannin de Wildt en Violeta Giurgi 

Onze eerste communicatiecursus dit jaar was al zeer snel volgeboekt. Om voldoende 

aandacht aan de deelnemers te kunnen besteden moeten we het aantal beperken. 

Leden en niet-leden moesten we daarom helaas teleurstellen. Om dit te compense-

ren gaan we een tweede cursus organiseren op woensdag 13 februari. Ook voor 

begeleiders is de cursus uiterst waardevol. Geeft u hen ook op? De cursus is voor 

ouders en begeleiders van kinderen van alle leeftijden. 



 
 
 
 
 
 

 
 

  
 

Bijzondere samenwerking tussen onze vereniging 
en de Stichting Netwerk Rondom! 

 
Ouders van kinderen met een (ernstig) verstandelijke be-
perking stellen zich vaak de vraag “hoe moet het met mijn 
kind als ik er niet meer ben?”. Een confronterende vraag, 
die u zich wellicht zo nu en dan stelt. Een vraag waarover u 
liever niet nadenkt, maar waarmee u misschien toch wel 
een keer mee aan de slag moet of wilt gaan. 

 
U bent niet de enige ouder met deze vraag. Zo’n tien jaar 
geleden stelde een aantal ouders uit de omgeving van Eind-
hoven zich ook die vraag. Ze zijn bij elkaar gaan zitten en zijn 
op een structurele manier aan de slag gegaan met het zoe-
ken naar antwoorden. Dit heeft geleid tot de oprichting van 
de Stichting Netwerk Rondom met als doel het continueren 
van de zorg voor uw kind als u dat niet meer kunt. Er is een 
plan van aanpak gemaakt voor het bouwen van een levens-
bestendig netwerk voor uw kind met als eerste stap het op-
stellen van een zogenaamd “ZorgTestament”.  
 
Een ZorgTestament bestaat uit 12 verschillende domeinen. 
Per domein brengt u de situatie van uw kind in beeld. Het 
begint de vraag “wie ben ik”, het eerste domein waarin u 
meer vertelt over uw kind en het eindigt met “wie ken ik” 
het laatste domein waarin u het netwerk van uzelf en van 
uw kind in kaart brengt. Daartussen komen allerlei andere 
onderwerpen aan bod  variërend van wonen, tot vrije tijd, 
dagbesteding en bewindvoering en erven en schenken. 

 
Het ZorgTestament is een dynamisch document. Het is een 
momentopname: het geeft een weergave van de situatie 
van uw kind op dat moment. Dat is voor anderen die op een 
gegeven moment taken van u gaan overnemen heel erg 
prettig. Zij krijgen meer inzicht in uw kind en in uw gedach-
tegang. Het is ook een document waarmee u al op hele 
jonge leeftijd van uw kind kunt beginnen omdat het hand-
vatten geeft om andere mensen al van jongs af aan te be-
trekken bij het leven van uw kind.  

 
  
Ouders die met de methode van de Stichting Netwerk 
Rondom aan de slag zijn gegaan zijn zeer positief. Reden 
voor het bestuur van de vASN in gesprek te gaan met deze 
stichting. Dit heeft geleid tot een presentatie tijdens de 18+ 
bijeenkomst op 1 december j.l. De daar aanwezigen hebben 
het verhaal met veel interesse aangehoord. Een aantal ou-
ders heeft aangegeven met het ZorgTestament aan de slag 
te willen gaan.  
 
De Stichting Netwerk Rondom organiseert daarom een 
workshop speciaal voor leden van de vASN. In deze work-
shop krijgt u uitleg over het ZorgTestament en in het bijzon-
der over de 12 verschillende domeinen. Van elk domein vult 
u vervolgens in of het voor u relevant is en of u al iets hebt 
geregeld. Al uw antwoorden worden verwerkt in diagram, 
zodat u in een oogopslag uw situatie in beeld krijgt. Tevens 
krijgt u een werkboek waarmee u thuis verder kunt.  
 
Er worden twee workshops georganiseerd in Utrecht (Lage 
Weide, goed bereikbaar met de auto) op: 

 
- vrijdag 15 februari van 13.00 - 15.30 uur of  
- maandag 18 februari van 19.30 - 22.00 uur 

 
Per workshop kunnen maximaal 6 ouderparen mee doen. 
Een workshop gaat door als er minimaal 4 ouderparen zijn. 
Natuurlijk kunt u ook alleen komen. 

 
U kunt zich nog aanmelden door een mail te sturen naar:  

mariangeling@netwerkrondom.nl 

Wilt u a.u.b. aangeven op welke data u kunt. 
U ontvangt dan de details zo spoedig mogelijk.
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Uitnodiging Workshop ‘ZorgTestament’ Stichting Netwerk Rondom 

De kosten voor deelname zijn € 50,- per ouderpaar. 
Leden van de vASN krijgen deze kosten na deelname 
vergoed door de vereniging en kunnen ter plekke 
hiervoor een declaratieformulier invullen. 
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