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Goed om weten 
 

Ons centrum heeft een revalidatieovereenkomst met de 

Vlaamse Gemeenschap. 

 

Uw ziekenfonds betaalt de kosten voor de behandeling. 

U betaalt wel een persoonlijk aandeel van 2,15 euro per 

dag. Hebt u een voorkeurregeling bij het ziekenfonds? 

Dan betaalt u niets. 

 

Wij zorgen ook voor: 

• opvang een halfuurtje voor of na de groepstherapie 

• indien er geen ander vervoer mogelijk is, bekijken we 

samen met u of we vervoer kunnen regelen van en 

naar het centrum  

    
Bereikbaarheid 

Het station en de bushalte zijn op wandelafstand van 

het centrum. Ons centrum bevindt zich in een blauwe 

zone. In de onmiddellijke omgeving kan u 2 uur gratis 

parkeren met uw parkeerschijf. Er is een ondergrondse 

parking op 3 minuten wandelen van ons centrum. 

Openingsuren 

Het centrum is gesloten de laatste twee weken van juli 

en tussen Kerst en Nieuwjaar. 

Maandag 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Dinsdag 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Woensdag 08.00 – 12.00  /// 

Donderdag 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Vrijdag 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 



 Therapieprogramma 
De behandeling in het centrum bestaat uit groeps-

therapie, individuele therapie en ouderbegeleiding. 
 

De behandeling duurt normaal gezien maximum 2 jaar 

of tot het kind de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt.  

Er is vaak overleg met het team om alle aspecten van de 

therapie goed op elkaar af te stemmen. We  

evalueren regelmatig de behandeling en passen deze 

aan waar nodig. 
 

De therapie wordt beëindigd als: 

• de doelstellingen bereikt zijn 

• er geen verbetering meer is 

• therapie door meerdere disciplines niet meer nodig is 
 

Praktisch 
Er is een specifiek programma waarbij er 4x per week 

een groepstherapie is van 3 uur in de voor- of na- 

middag. Er zitten maximum 7 kinderen in een groep. 

Per groep zijn er 3 begeleiders: een logopedist(e), een  

kinesitherapeut(e) en een kleuterleid(st)er.  

 

Voor of na de groepstherapie kan er individuele thera-

pie gegeven worden aan uw kind. Dit duurt telkens een 

halfuurtje. 
 

Hoe betrekken we u als ouder bij de  

therapie?  
We vinden het heel belangrijk dat we goed met elkaar 

samenwerken en dat u betrokken bent bij de therapie.  

• u krijgt informatie over de ontwikkeling en 

de problemen van uw kind 

• u leert vaardigheden om met deze problemen om te 

gaan 

• kinderen leren zo ook thuis (en op school) makkelijker 

de aangeleerde vaardigheden uitvoeren en behouden  

• daar waar nodig gaan we- samen met u - in contact 

met andere hulpverleners en diensten 

Wat doen we? 
We onderzoeken en behandelen kleuters met ontwikke-

lingsstoornissen en emotionele of gedragsproblemen. 

We doen dit met een team medewerkers van verschillen-

de disciplines: artsen, kinesitherapeuten, logopedisten,  

kleuterleid(st)ers, een maatschappelijk assistente en een  

master in de psychologie. 

  

Met een onderzoek in het centrum proberen wij: 

• zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van uw kind 

• Indien nodig therapie op te starten 

  

Therapie in het centrum heeft als doel: 

• het functioneren van uw kind te verbeteren 

• u en uw kind te helpen in het omgaan met de  

   problemen 

 

Wie kan hier terecht? 
We werken met jonge kinderen (2,5 jaar tot 6 jaar) met 

ontwikkelingsstoornissen en emotionele of gedrags-

problemen.  

 

Ontwikkelingsstoornissen kunnen zijn: 

• autismespectrumstoornis (ASS) 

• aandachts- en hyperactiviteitstoornis (ADHD) 

• coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) 

• taalstoornis 

• Andere neurobiologische ontwikkelingsstoornissen 

Emotionele of gedragsproblemen kunnen zijn: 

• agressief en opstandig gedrag  

• (sociale) angsten  

• slaap- en eetstoornissen  

• contact- en hechtingsproblemen 

• ... 

Kinderen met een verstandelijke beperking, een duidelijk 

neuromotorische of auditieve aandoening komen niet in 

aanmerking, net zoals kinderen uit het buitengewoon 

onderwijs. 

Hoe uw kind aanmelden? 
Uw kind aanmelden gebeurt best in overleg met het CLB 

of de arts van uw kind (huisarts of arts-specialist) en kan 

op 1 van de volgende manieren: 

• bel 051/25.08.17 

• vul het online formulier in op de website 

• kom langs in het centrum 

 

Wat doen we na uw aanmelding? 
We bekijken zo snel mogelijk of uw kind in aanmerking 

komt voor onderzoek in ons centrum. De verantwoorde-

lijke medewerker van het centrum neemt hiervoor con-

tact met u op. 

 

 

Hoe verloopt het onderzoek? 
We starten met een gesprek waarin we met u de  

ontwikkeling en moeilijkheden van uw kind bespreken. 

We onderzoeken uw kind op verschillende vlakken van 

de ontwikkeling (bewegingsvaardigheden, intelligentie, 

spraak en taal). Verder is er altijd een medisch onder-

zoek. Hiervoor komt uw kind minstens 3 keer gedurende 

1 à 2 uur naar het centrum. De bevindingen worden  

besproken op een teamoverleg. We bespreken de  

resultaten van het onderzoek met u tijdens het  

adviesgesprek. Later ontvangt u een schriftelijk verslag 

van het onderzoek. 

 


