
S
en

so
risch

e In
fo

rm
atiev

erw
erk

in
g



Welke mogelijkheden biedt 
Sensorische Informatieverwerking 
(SI)?
SI leert mensen om beter te reageren op 

wat zij horen, voelen, ruiken en proeven. 

De prikkels van onze zintuigen zorgen er 

bijvoorbeeld voor dat we niet vallen als 

we bewegen en spelen. Of niet schrikken 

als iemand ons aanraakt. Bij sommige 

mensen met een verstandelijke 

beperking leggen de hersenen de 

prikkels verkeerd uit. Deze gestoorde 

prikkelverwerking kan voor veel spanning 

en ongemak zorgen bij uw kind of 

familielid. 

SI kan nieuwe mogelijkheden bieden:

• beter concentreren op school en 

werk;

• rustiger blijven bij harde geluiden;

Reageert uw kind of familielid heel gespannen of juist suf en 
niet levendig genoeg op prikkels zoals aanraken, geluid of 
smaak? Is wassen, aankleden, eten of spelen iedere keer weer 
een vervelende ervaring? Dan kunnen de therapeuten van het 
SI-team mogelijk helpen met Sensorische Informatieverwer-
king (SI). Het helpt om prikkels van de zintuigen te verwerken.

• aanraken en aangeraakt worden 

met minder stress;

• minder houterig bewegen en 

minder  vallen;

• (spier)spanning verminderen;

• wakkerder en levendiger reageren;

• met meer smaak eten;

• vaker meedoen met activiteiten.

Hoe werkt het SI-team?
Het SI-team start vanuit de vraag of het 

gedrag dat u beschrijft te maken kan 

hebben met een gestoorde 

prikkelverwerking. Zo ja, dan gaat het 

SI-team aan de slag. De SI-behandeling 

begint vaak met kijken naar gedrag in 

dagelijkse situaties die problemen geven. 

Bijvoorbeeld tijdens het wassen, 

aankleden en eten. De SI-therapeut 

Dit is 
SI-therapie
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maakt filmopnames en bekijkt en 

bespreekt die met u en het SI-team. 

Dan geeft de SI-therapeut een advies 

of kiest de behandeling die het beste 

past bij de manier waarop uw kind of 

familielid prikkels verwerkt. Hij of zij 

krijgt meestal ook een zintuigelijk 

activiteitenprogramma (ZAP). Dat 

houdt in dat de indeling van de dag en 

de activiteiten zo worden aangepast 

dat uw kind of familielid zich het 

meest prettig voelt. De SI-therapeut 

legt u uit hoe u de behandeling en het 

dieet werkt en wat u thuis zelf kunt 

doen. In de verhalen over Marcel en 

Ruud in deze folder leest u meer over 

de behandelingen en het ZAP. Het 

SI-team bestaat uit verschillende 

specialisten: een fysiotherapeut, 

ergotherapeut, logopedist en 

psychomotore therapeut. Zij zijn 

ook allemaal opgeleid tot SI-

therapeut. Verder zit er een 

gedragskundige in het team. Ieder 

teamlid bekijkt vanuit zijn of haar 

eigen kennis en ervaring naar de 

manier waarop uw kind of familielid 

reageert op prikkels van de 

zintuigen. 



Een zitzak met 
verzwaring zorgt  ervoor dat 

hij écht tot rust komt.
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Voorbeeld Marcel
Marcel is een jonge man die de dag wat 

traag begint. Hij is wakker maar suf en 

heeft een slappe houding. Zijn ouders 

moeten hem vaak aansporen voordat hij 

in beweging komt. Maar in de loop van 

de dag bouwt Marcel spanning op, wordt 

steeds drukker en beweegt erg onrustig. 

Zijn ouders vragen zich af welke 

activiteiten ze Marcel kunnen aanbieden 

en of er nog verdere ontwikkeling 

mogelijk is.

De fysiotherapeut en logopedist uit het 

SI-team onderzoeken Marcel’s gedrag in 

verschillende situaties. Ze zien duidelijk 

dat zijn aandacht en reacties wisselen en 

dat de spanning hoog kan oplopen.        

‘s Morgens loopt hij bijvoorbeeld nog op 

zijn hele voet, maar in de loop van de 

dag op zijn tenen. Hij fladdert dan ook 

druk met zijn handen. Als Marcel zo 

gespannen is, reageert hij niet goed op 

prikkels. Daardoor kan hij niet spelen en 

leren en maakt hij geen contact. En hij 

beschadigt zichzelf.

Marcel krijgt een zintuigelijk 

activiteitenprogramma (ZAP) dat een 

positief effect heeft op zijn aandacht en 

reacties. Door zijn tanden ‘s morgens 

met een elektrische tandenborstel te 

poetsen voelt hij zijn mond beter. Daar 

wordt hij wakkerder van. Als hij te 

gespannen wordt krijgt hij een zwaar vest 

WILT U HULP VAN HET 
SI-TEAM AANVRAGEN OF 
HEEFT U NOG VRAGEN?

Wilt u hulp van het SI-team 

aanvragen? Dan kunt u 

bellen met het Elver 

Behandelcentrum op 

telefoonnummer 0314-69 

69 11 of een mail sturen naar 

behandelcentrum@elver.nl. 

We sturen u graag het 

aanvraagformulier toe.

Ook uw vragen kunt u per 

telefoon of mail stellen. We 

helpen u graag verder.



aan. Daar wordt hij rustiger van. Net als 

de grote bal waar hij met zijn rug 

tegenaan kan duwen en stoten. Marcel 

gaat duidelijker praten en zit zichtbaar 

beter in zijn vel. Hij ontwikkelt zich weer 

en kan met anderen spelen. En hij schrikt 

minder snel van onverwachte 

gebeurtenissen.

Voorbeeld Ruud
Ruud is 20 jaar, heeft een lichte 

verstandelijke beperking en een vorm van 

autisme. Sinds twee jaar woont hij onder 

begeleiding in een zorginstelling. Ruud is 

regelmatig erg gespannen en moe. 

Bijvoorbeeld wanneer er invallers zijn bij 

zijn dagbestedingsgroep. Tijdens het 

SI-onderzoek blijkt dat Ruud 

overgevoelig reageert als hij wordt 

aangeraakt, zeker wanneer dat 

onverwachts gebeurt. En hij loopt het 

liefst op blote voeten omdat hij last heeft 

van zijn sokken en schoenen. Het 

SI-team ontdekt dat Ruud prikkels beter 

kan verwerken als hij zelf bewegingen 

maakt. Zoals rustig schommelen of 

wippen op een bal. En dat hij veel 

spanning kwijtraakt door zich flink uit te 

leven op de trampoline, de schommel, 

zijn fiets of tijdens een wandeling. Door 

bewegen komt Ruud eindelijk tot rust. 

Een zware deken om onder te slapen en 

zware kussens op zijn schoot in zijn 

relaxstoel helpen hem ook. Al deze 

activiteiten worden opgenomen in zijn 

ZAP.

Daarnaast krijgt Ruud zes weken lang 

een behandeling met de borstel- en 

gewrichtsdruk methode. Een paar keer 

per dag masseert de therapeut Ruuds 

handen, armen, rug, benen en voeten 

stevig met een speciale zachte borstel. 

Daarna drukt ze stevig op zijn schouders, 
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VRAGEN OVER SI?

Heeft u na het lezen van deze folder nog 
vragen over SI? Neem dan gerust contact 
op. Wij helpen u graag verder.

‘Een 
zintuigelijk 
activiteiten-
programma
bleek de 
oplossing!’

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
Het Elver Behandelcentrum biedt 

behandeling en begeleiding. U kunt bij 

ons onder andere terecht voor:

• Medische zorg, begeleiding en advies

• Onderzoek naar en oplossingen voor

   ingewikkelde gezondheidsproblemen

• Onderzoek naar en oplossingen voor

   ingewikkelde problemen met gedrag

• Inzicht krijgen in het niveau van 

   ontwikkeling van uw kind of familielid

• Vragen over wat uw kind of familielid  

  kan begrijpen en leren

• Behandeling door de tandarts van het

  Centrum voor Bijzondere Tandheelkunde

• Therapie door een van onze therapeuten

• Workshops en cursussen die u helpen 

   in de opvoeding en begeleiding

ellebogen, heupen, knieën en 

enkels. Langzaam maar zeker kan 

hij de aanrakingen aan zijn lijf 

beter verwerken. Ruud kan beter 

met zijn spanning omgaan en is 

daardoor minder moe.



CONTACT

T: 0314 69 69 11 

E: behandelcentrum@elver.nl 

Bezoekadres: 

Nieuw Wehlseweg 14

7031 HW Nieuw-Wehl

Postadres: 

Elver, postbus 3, 

7030 AA Wehl

Dit is Elver
In Elver klinkt ‘elk verhaal’ door. Dat is waar 

het bij ons om draait. Elk verhaal telt en is 

uniek. Bij ons gaat het om de verhalen van 

bewoners, deelnemers en hun verwanten, 

medewerkers en vrijwilligers. Verhalen over 

kleine en grote stappen, over verdriet en 

geluk. Over samen verder komen, groeien 

of simpelweg genieten van een glimlach. Bij 

Elver bewegen we mee met de ander en 

zorgen we voor verbinding. We willen de 

beste zorg realiseren. Dat doen we samen 

met onze bewoners, deelnemers  en 

verwanten. De zorg stemmen we af op 

persoonlijke wensen en situaties. Bewoners 

en deelnemers maken zoveel mogelijk hun 

eigen keuzes en houden de regie over hun 

eigen leven.

Bij Elver begeleiden we bijna 700 bewoners 

en deelnemers met een lichte tot zeer 

ernstige verstandelijke beperking. Meer 

weten? Kijk op www.elver.nl.


