
 

INFORMATIE VOOR VERWIJZERS  

Men kan in het centrum voor ambulante revalidatie terecht voor multidisciplinaire diagnostiek en behandeling. Het onderzoek is bedoeld in geval er 

ook geanticipeerd wordt op behandeling.  

We richten ons in hoofdzaak op kinderen met:  

 ADHD,  

 Autisme,  

 Mentale handicap,  

 Complexe ontwikkelingsstoornissen:  

taalstoornis of leerstoornis of motorische stoornis welke samen voorkomen met gedragsproblemen, aandachtsproblemen, faalangst of andere 

emotionele problemen  

 Gehoorstoornissen,  

 Hersenverlamming  

 

Ook voor volwassenen met gehoorstoornissen is er een therapeutisch aanbod..  

Men kan in het centrum alleen terecht na verwijzing door een geneesheer (huisarts, schoolarts, geneesheer-specialist). Voor kinderen met complexe 

ontwikkelingsstoornissen kan de doorverwijzing ook gebeuren door het CLB.  

De verwijsbrief is maximaal 6 maand voor de start van het onderzoek gedateerd. Dit betekent dat de onderzoeken moeten starten binnen de 6 

maanden. Indien dit niet het geval is, moet een nieuwe verwijsbrief worden bezorgd.  

In een aantal situaties komt men niet in aanmerking voor revalidatie:  



 

 De stoornis is een gevolg van: emotionele toestanden, relatieproblemen, een verwaarloosd of gebrekkig schoolbezoek (bv. wegens ziekte), het 

aanleren van een andere taal dan de moedertaal of van een meertalige opvoeding.  

 In het geval het kind gehuisvest is in een MPI en er behandeld wordt door een kinesist, logopedist of psycholoog.  

 

De onderzoeken en de behandelingen zijn multidisciplinair. Dit betekent dat op maandbasis minstens 2 personen van 2 verschillende disciplines 

betrokken zijn. Bij opstart en nadien minstens elk half jaar is er ook een consultatie bij de arts .  

De aanvangsonderzoeksperiode kan tot 3 maanden duren. In het geval er voldoende diagnostische gegevens voorhanden zijn kan het onderzoek in 1 

of enkele zittingen worden afgerond. Wanneer uit het onderzoek blijkt dat aan de inschrijvingscriteria is voldaan, zal de adviserend-geneesheer van het 

ziekenfonds een goedkeuring geven voor behandeling.  

Er wordt een goedkeuring gegeven voor maximum 1 jaar. Daarna moet een verlenging worden aangevraagd op basis waarvan de 

adviserend-geneesheer een nieuwe goedkeuring kan geven. Dit laatste impliceert dat de revalidatie wordt betaald door het ziekenfonds en dat de 

revalidant een beperkte bijdrage (remgeld) moet betalen.  

In het geval er geen goedkeuring wordt gegeven, kan er geen behandeling worden opgestart, zelfs wanneer men deze volledig zelf zou financieren.  

Voor de schoolgaande kinderen moet elke aanvraag voor behandelingen en elke verlengingsaanvraag worden voorafgegaan door een overleg met 

school en/of CLB. In de aanvraag moet vermeld worden met wie en wanneer het overleg gebeurde en wat de resultaten waren. Wanneer dit overleg 

niet mogelijk was, dient de reden hiervan vermeld te worden in de aanvraag.  

De behandelingsduur is verschillend voor de diverse doelgroepen: 
 

Doorverwijzing gebeurd door arts met bevoegdheidscode verschillend van 000: meestal huisarts, pediater, psychiater en kinderpsychiater (tenzij anders 

vermeld) 



 

 

Groep en doorverwijzing Omschrijving en criteria Maximale duur en/of zittingen 

Groep 1 
 

Neuroloog, neurochirurg, 

neuropsychiater, psychiater 

en kinderpsychiater 

Hersenletsel 

 Hersenletsel van vasculaire, toxische, tumorale, infectieuze of 

traumatische oorsprong, zonder symptomen van dementie 

 De revalidatie begint ten laatste 3 jaar na het uitlokkende event 

 Nieuw hersenletsel = nieuw revalidatieprogramma mogelijk 

 Opgetreden vóór de 19de verj: 

max 720 zittingen (kunnen zo 

nodig tot de lft van 21j. 

inbegrepen) 

 Opgetreden vanaf 19de verj: 

max 432 zittingen max 3 

opeenvolgende jaren 

 Bij nieuw 

revalidatieprogramma max. 

720 of 432 zittingen 

(afhankelijk leeftijd).  Niet 

cumuleerbaar met ‘overschot’ 

van vorig programma. 

 

 

Groep 2 Mentale handicap 

 - IQ < 70 (F70-F79) 

 Tot de dag vóór de 7de verj 

 Vanaf de lft van 7 tot de dag 

vóór de 19de verj: max 432 

zittingen 

 

Groep 3 Pervasieve ontwikkelingsstoornis 

 Infantiel autisme (F84.0) 3/1 

 Atypisch autisme (F84.1) 3/2 

 Syndroom van Rett (F 84.2) 3/3 

 Andere desintegratie stoornis op kinderlft (F84.3) 3/4 

 Hyperactieve stoornis samengaand met zwakzinnigheid en 

stereotypieën (F84.4) 3/5 

 Syndroom van Asperger (F84.5) 3/6 

 Tot dag vóór de 7de verj 

 Vanaf de lft van 7 tot de dag 

vóór de 19de verj: max 432 

zittingen 



 

Groep en doorverwijzing Omschrijving en criteria Maximale duur en/of zittingen 

Groep 4 

30% 

 

Doorverwijzing mag ook 

door CLB-arts 

Complexe ontwikkelingsstoornissen 
Ontwikkelingsstoornissen vastgesteld in minstens 2 van de 6 volgende 

domeinen: 

1) Gesproken taal of schoolse vaardigheden 

GESPROKEN TAAL (F80.1, F80.2): 

 Diagnose vóór de 8ste verjaardag 

 -2 SD = ≤ Pc 3 voor minstens 3 taalaspecten (geldt als 1 domein) 

 

SCHOOLSE VAARDIGHEDEN (F81.0, F81.1, F81.2, F81.3) 

 Aanwezig vanaf 1ste schooljaren + vastgesteld vóór de 15de verj. 

 -2SD = ≤ Pc 3 voor lezen en/of spelling en/of rekenen voor niveau van 

leerjaar waarin RH zit 

 Hardnekkig (min. 6mnd adequate didact. aanpak op school): moet 

blijken uit overleg met school en/of CLB 

 

2) Motoriek (F82) 

 Diagnose vóór de 8ste verjaardag 

 -2SD = ≤ Pc 3 voor fijne en/of grove motoriek 

3) Aandacht en/of het geheugen en/of executieve functies 

4) Het psychosociale (gedrag) 

5) De auditieve en/of visuele perceptie 

6) Het visuospatieel functioneren 

 

 TIQ > 70 

 Geen ernstige gehoorstoornis: >40dB aan beste oor 

 Geen stoornis van gezichtsscherpte 

 Geen ernstige neurologische afwijking 

 Geen anatomische afwijking van de spraakorganen 

 

 

Een éénmalig kapitaal van 432 

zittingen tot de dag vóór de 19de 

verjaardag 



 

Groep en doorverwijzing Omschrijving en criteria Maximale duur en/of zittingen 

Groep 5 Hyperkinetische stoornissen 

Gekenmerkt door een tekort aan aandacht en een gelijktijdige overactiviteit 

F90 (uitsluiting F90.8 en F90.9) 

 Optredend vóór de 6de verjaardag 

 Tenminste 6 mnd aanwezig 

 Zich voordoend in meerdere situaties 

 

 

 

 

Als de revalidatie start vóór de 9de 

verjaardag: een éénmalig kapitaal 

van 432 zittingen tot de dag vóór 

de 19de verjaardag 

 

Als de revalidatie start vanaf de 

9de verjaardag: een éénmalig 

kapitaal van 288 zittingen tot de 

dag vóór de 19de verjaardag 

Groep 8 
NKO-arts 

Gehoorstoornis opgetreden voor de 6de verjaardag (pre- of perilinguale 

fase) met gem. gehoorverlies van minstens 40 dB aan beste oor 

 

Tot de dag vóór de 19de verjaardag 

Groep 9 Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag met gem. 

gehoorverlies van minstens 70 dB aan beste oor 

 

Tot de dag vóór de 19de verjaardag 

Groep 10 Verworven gehoorstoornis opgetreden na de 6de verjaardag met gem. 

gehoorverlies van minstens 40 dB aan beste oor 

 

 

 

 

Een kapitaal van 288 zittingen 

 

Een kapitaal van 432 zittingen als 

de RH tevens beantwoordt aan de 

criteria van groep 4 

Groep 11 Kinderen of volwassenen met gehoorstoornissen die beantwoorden aan de 

voorwaarden voor terugbetaling van een cochleair implantaat 

 

 

Een kapitaal van 288 zittingen 

binnen een ononderbroken periode 

van 4 jaar 

Groep 12 Ernstige gedragsstoornissen (F91) 

 Dyssociale, agressieve of provocerende gedragingen 

 Herhalend optreden 

 Minstens 6 mnd aanwezig 

 

Een kapitaal van 288 zittingen tot 

de dag vóór de 19de verjaardag 



 

Groep en doorverwijzing Omschrijving en criteria Maximale duur en/of zittingen 

Groep 13 
 

Kinder- en jeugdpsychiater 

Stemmingsstoornissen (momenteel niet) 

 Manische episode (met uitsluiting van hypomanie F31.0) 

 Ernstige depressie episode 

 Bipolaire affectieve stoornissen (met minstens 2 episodes gedurende 

dewelke de stemming en het activiteitniveau grondig verstoord wordt) 

 Behorend tot ICD-10: 

o F30.1: manie zonder psychotische symptomen 

o F30.2: manie met psychotische symptomen 

o F31.1: bipolaire affectieve stoornis, met actuele manische episode 

zonder psychotische symptomen 

o F31.2: bipolaire affectieve stoornis, met actuele manische episode met 

psychotische symptomen 

o F31.4: bipolaire affectieve stoornis met actueel een episode van 

ernstige depressie zonder psychotische symptomen 

o F31.5: bipolaire affectieve stoornis met actueel een episode van 

ernstige depressie met psychotische symptomen 

o F31.6: bipolaire affectieve stoornis, met actueel een gemengde 

episode 

o F32.2: episode van ernstige depressie, zonder psychotische 

symptomen 

o F32.3: episode van ernstige depressie, met psychotische symptomen 

 

Een kapitaal van 288 zittingen tot 

de dag vóór de 19de verjaardag 

Groep 14 
 

Neuropsychiater, 

kinderneuroloog 

Hersenverlamming 

 Bewegings- en houdingsstoornissen veroorzaakt door een 

niet-evolutieve encephalopathie die congenitaal of in de eerste 2 jaar 

na de geboorte is opgetreden 

 Én ook lijdend aan ernstige cognitieve stoornissen, leerproblemen, 

spraak problemen, slikproblemen of gedragsstoornissen 

 Én dit zolang er terzake vooruitgang wordt geboekt 

 

Tot de dag vóór de 19de verjaardag 

Groep 20 Vermoedensdiagnose Een kapitaal van 1 maal 6 mnd 



 

Opmerking:  

Deze maximale duur moet noodzakelijk niet uitgeput worden. Zowel het C.A.R. als de ouder/revalidant kunnen, bij voorkeur in onderling overleg, de 

behandelingen beëindigen. Indien nodig kan de niet-opgebruikte behandelingsduur op een later tijdstip benut worden en dit tot de leeftijdsgrens bereikt 

is.  

De behandelingszittingen richten zich naar de revalidanten/of hun familie. Er kunnen zowel individuele als groepssessies worden georganiseerd. Ze 

worden in de regel 2 à 3 keren per week georganiseerd. Een sessie duurt 1 à 2 uren.  

Er is eveneens voorzien dat er groepszittingen met leerkrachten kunnen worden georganiseerd. Deze groepen bestaan uit leerkrachten van minimum 2 

en maximum 4 rechthebbenden. De ouders of partners van de rechthebbenden kunnen hier ook bij betrokken worden.  

In het algemeen gebeuren de behandelingen in het C.A.R. Het is echter toegelaten om uitzonderlijk en in specifieke situaties de revalidant te observeren 

(in kader van onderzoek of behandeling) in zijn natuurlijk milieu of op school.  

 

Voor de revalidatie van leerplichtige leerlingen tijdens de lesuren moet er een schriftelijk contract afgesloten zijn tussen de school en het centrum 

waarin de duur en de frequentie van de lesonderbrekingen zijn vastgelegd en waarin ook bevestigd wordt  

dat deze afspraken conform zijn aan de reglementering die op de school en op de leerling van toepassing is.  

De multidisciplinaire revalidatie (onderzoek en behandeling) kan niet gecombineerd worden met nomenclatuurprestaties logopedie of kinesitherapie. 

Hierop zijn een beperkt aantal uitzonderingen. Zoals kinesitherapie in geval van hersenverlamming of E-pathologie.  
 


