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Synopsis:

Basale stimulatie is een manier van omgaan en communiceren
met mensen met een ernstig tot diep meervoudige beperking:
lichamelijke bewegingen en zintuiglijke prikkels bieden
mogelijkheden om in contact te komen. Andreas Fröhlich
ontwikkelde deze methode in de jaren zeventig.
Het boek omvat drie delen:
• In deel één - de theorie - focussen we op wat basale stimulatie is. Verder beschrijven we de groei van een basale
grondhouding naar een basale ontmoeting en geven we weer voor welke doelgroep we basale stimulatie aanwenden.
• In deel twee ‘Basale stimulatie in de praktijk’ beschrijven we de aandachtspunten en geven we praktische tips en tricks.
• In het derde deel publiceren we een reeks activiteitenfiches waarbij we o.a. telkens vermelden op welke zintuigen we
focussen en welk materiaal nodig is. Enkele voorbeelden: toveren, theekransje, schuimfestival …

Klik op de
Doelgroep:
afbeelding
In eerste instantie voor iedereen die privé of professioneel regelmatige contacten heeft met mensen met een ernstig
& blader
meervoudige beperking: ouders en familie, (activiteiten)begeleiders, therapeuten (logopedist, ergotherapeut,
muziektherapeut, fysiotherapeut …), verpleegkundigen, studenten in de zorg … Daarnaast is het ookdoor
toepasbaar
het op o.a.
personen met dementie of autisme, baby’s en peuters of kinderen met gedragsproblemen.
inkijkexemplaar!
Inkijkexemplaar:

Klik op de
afbeelding
voor het
inkijkexemplaar!

Contactinformatie:
Vragen of aanvragen voor lezingen
en workshops via buggenhout@blijdorp.be
Vragen voor grote bestellingen op zelfde adres.

Verkooppunten:
- https://onlinebestellingen.blijdorp.be/
- Blijdorpstraat 3, Buggenhout
- Baleunisstraat 70-72, Dendermonde

Dit is een mooi verhaal, een echt verhaal. Een verhaal dicht bij de wereld van personen met een
ernstig meervoudige beperking. Het inspireert maar geeft ook ruimte om te experimenteren.
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