
Voelboek

Picknicken

Schoonmaakspel

Lopen met 
Sandra in tuin

Taartje eten 
op groep/ buiten

Boekjes 
voorlezen

Soos

Autoritje
(door de bocht 

scheuren)

Samen 
zingen

Pitstop

 Snoezelen

Kietelen

begeleider maakt 
schoon op 

Sandra’s kamer

Draai jouw 
favo muziek 

Samen 
lunchen

Samen de was 
vouwen

Neem pauze
samen met Sandra 
in het gras liggen

Samen koffie 
drinken, 

koekje eten

Handmassage
(1 minuut)

Haren 
kammen

knetterzeep 
onder de douche

kletsen met 
Sandra

wandelen op 
terrein met 

Sandra

Taartje eten 

Samen zingen

Samen de 
was vouwen

Soos

Snoezelen

Kietelen

Bassie en Adriaan 
kijken/aanzetten

Naar de 
speeltuin

bij Sandra 
gaan liggen

Voelboek

Picknicken

Schoonmaken 
(met Sandra)

Lopen met 
Sandra in tuin

In gesprek 
met Sandra 
(zij begint)

Taartje eten 
op groep/ 

buiten

Verhaaltjes 
voorlezen

Autoritje
(door de bocht scheuren) 

Op groep 
zitten

Grapjes
 maken

Massage

Disco maken

Zwemmen
(samen) 

Trampoline 
springen

Knuffelspel 

Erop uit

Koken
Wat kan Sandra 
proeven, ruiken, 

voelen tijdens 
het koken? 

Water
spelletjes 

Muziek 
maken met 

Sandra

Samen 
liggen in 
het gras 

Bij Sandra 
op kamer 

was vouwen

Handmassage 
(30 sec.)

Haren 
kammen

1 verhaaltje 
voorlezen Knetterzeep 

onder de 
douche

Kletsen met 
Sandra

Wandelen 
op terrein 

met Sandra

(Disney)film 
kijken

bruisballen 
in bad

bij Sandra 
gaan liggen

Naar 
speeltuin

Massage Zwemmen
Trampoline 

springen

Spel met 
Knuffels Erop uit

Kralen 
rijgen

Verven
of kleien

Samen 
lunchen

Grapjes
 maken

Samen koffie drinken, 
koekje eten

A
CT
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In elke fase, stel jezelf de vragen: Hoe kun je nabijheid bieden? Waar kun je samen van genieten?

Tekort / veel nieuwe begeleiders of zzp-ers, 
zaken die onrust geven

Enig tekort of andere zaken die onrust geven

Genoeg bezetting, geen tot weinig onrust

Sandra Team
Erg onrustig, dwangmatig, automutilatie, loopt continu vast. Gehele dagprogramma vervalt. Zorg voor een rustige omgeving. 
Nabijheid, contact, begeleiding door moeilijke moment. Overleg met collega’s.

Wordt onrustig, vertoont dwangmatige handelingen, begin van automutilatie.Gehele dagprogramma vervalt. Enkel doel is dat Sandra rustig wordt en 
zich zo prettig mogelijk gaat voelen. Stem af, wie kan op dat moment Sandra goed ondersteunen? Sandra wordt rustig benaderd en aangesproken. 
Wat kan er aan de hand kan zijn? Buikpijn, knellende kleding of schoenen, teveel prikkels? Zorg voor een rustige omgeving. Biedt Sandra afleiding en 
geef haar de mogelijkheid te kiezen. Probeer op deze manier haar gedrag te doorbreken. Als het niet lukt, dan de regie van haar overnemen.

Kalm. Zingt/humt. 
De activiteiten schuingedrukt zijn al een tijd niet gebeurd, informeer bij ervaren collega’s. 
Andere activiteiten in geel zijn soms nog nooit gedaan. Wat spreekt jou en Sandra aan?

Bied nabijheid

Blijf in contact

Help San door moeilijke 
momenten heen

Voelspel
koffiebonen/ 

bloemen
om te voelen 

en ruiken

Lopen met 
Sandra in huis

Verven
of kleien

1 verhaaltje 
voorlezen

bruisballen 
in bad

Luisterboek

Geurverstuiver

Geurverstuiver

Rustige 
muziek

Rustige 
muziek

Sandra Team

Koken
Wat kan Sandra 
proeven, ruiken, 

voelen tijdens 
het koken? 


