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Goed om weten 
Ons centrum is erkend door het Vlaams Agentschap 

voor Personen met een Handicap en heeft een revali-

datieovereenkomst met de Vlaamse Gemeenschap. 

 

Uw ziekenfonds betaalt de kosten van onderzoek en 

de therapie. U betaalt een persoonlijk aandeel van 

1,95 euro per dag.  

Hebt u een voorkeurregeling bij het ziekenfonds?  

Dan betaalt u niets. 

 

Wij kunnen niet zorgen voor: 

 opvang voor en na de therapie 

 vervoer 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. 

Openingsuren 
 

Algemeen 

Paas-, zomer– en kerstvakantie 

 
 

Het centrum is gesloten tussen Kerst en Nieuwjaar. 

Maandag 09.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

Dinsdag 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Woensdag  09.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

Donderdag 08.00 – 12.00 13.00 – 17.00 

Vrijdag 08.00 – 12.00  /// 

Zaterdag  ///  /// 

Maandag 09.00 – 12.00 13.00 – 20.00 

Dinsdag 08.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

Woensdag  /// 13.00 – 19.00 

Donderdag 08.00 – 12.00 13.00 – 19.00 

Vrijdag  /// 13.00 – 19.00 

Zaterdag 08.00 – 12.00  /// 



 Therapieprogramma 
In de therapie oefent uw kind zaken die moeilijk zijn 

voor hem/haar. Dit kan individueel en/of in groep.  

We werken steeds op het niveau van het kind.  

 

Samen met u evalueren we regelmatig het therapie-

programma en passen het aan waar nodig. 

Een therapieperiode duurt gemiddeld 2 jaar. 

 

Een medewerker van het centrum is gedurende de  

ganse therapieperiode dossierverantwoordelijke. U kan 

er steeds bij terecht met al uw vragen of opmerkingen. 

Dit is ook de contactpersoon voor de school, het CLB en 

andere diensten. 

 

 

Praktisch 
Alle therapieën gaan in het centrum door en dit op  

vaste momenten: 

 minstens 2x per week 

 kinderen zonder leerplicht komen tijdens de school-

uren 

 leerplichtige kinderen komen na de schooluren 

 een therapiesessie duurt 1 uur. 

 

 

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. 

Dit kan door: 

 contacten met de dossierverantwoordelijke voor 

opvoedingshulp, overleg met school, … 

 bijwonen van therapie om o.a. de evolutie en doel-

stellingen te bespreken 

 volgen van infosessies  

 deelnemen aan oudercursussen  

Wat doen we? 
We onderzoeken en geven therapie aan kinderen met 

ontwikkelings- en/of gehoorproblemen. 

We doen dit met een team medewerkers van verschil-

lende disciplines: artsen, audiologen, ergotherapeuten, 

kinesitherapeuten, logopedisten, maatschappelijk  

assistenten, masters in de psychologie of ortho-

pedagogiek, psychologisch consulenten. 

  

Met een onderzoek in het centrum proberen wij: 

 zicht te krijgen op de sterktes en zwaktes van uw kind 

 een diagnose te stellen 

 een antwoord te formuleren op uw hulpvraag 

  

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 kinderen met een: 

 verstandelijke beperking 

 complexe taalstoornis 

 autismespectrumstoornis (ASS) 

 aandachts- en hyperactiviteitstoornis (ADHD) 

 coördinatieontwikkelingsstoornis (DCD) 

 complexe leerstoornis 

 gehoorstoornis 

Kinderen moeten verschillende problemen hebben in 

het dagelijks leven, thuis en op school. Dit kunnen  

problemen zijn met: bewegen, concentratie, lezen,  

rekenen, schrijven, sociale omgang, taal, …. 

 

We richten ons op kinderen uit het gewoon onderwijs. 

Kinderen aanmelden kan tot eind 2de leerjaar. Deze  

beperking geldt niet voor personen (kinderen en  

volwassenen) met een gehoorstoornis. 

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 051/23.23.10 

 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 verantwoor-

delijke medewerker van het centrum neemt hiervoor 

contact 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, 

lezen, rekenen, schrijven, taal, …). Verder is er altijd een 

medisch onderzoek, onderzoek van het gehoor en een 

klasobservatie.  

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. 

 


