
 

 

Indien u meer informatie 
wenst, kan u vragen naar: 
 

 

 Katrien Libersens (psychologe)  

 Lisah Wille (psychologe)  

                           of mailen naar bovenstaand adres 

Contacteer ons: 

www.revalidatiecentrumdat.be 

 

Centrum Ambulante Revalidatie D.A.T. vzw 
Houtemstraat 115B 
3300 Tienen 
 
tel.: 016/80.39.80 
 
 

e-mail: info@cardat.be  

 
Mult idisc ipl inai r e  
begeleiding voor  

k inderen met  
 ADHD 

mailto:info@cardat.be


 

 

Wat en voor wie? 
Een training voor: 
 - kinderen met ADHD (diagnose vereist) 
- uit het derde, vierde, vijfde, zesde  leerjaar 

 

Inhoud en opbouw 
We werken zowel met het kind als met zijn 
omgeving.  
 

Wanneer? 
De sessies starten in september en lopen tot 

begin juni. Ze gaan wekelijks door op een vast 

uur. 

De kinderen komen niet elke week: sommige 

weken zijn er sessies voor de kinderen, 

sommige weken voor de ouders en sommige 

weken voor de broers en/of zussen (indien 

gewenst). 

In de schoolvakanties zijn er geen sessies. 

Er worden ook leerkrachtsessies voorzien. 

Deze momenten worden in samenspraak vast-
gelegd. 

De sessies vinden steeds plaats in het CAR 
DAT Tienen. 
 

Kostprijs? 
€1,88 per sessie  - onder voorbehoud van in-
dexering (CAR DAT heeft een overeenkomst 
met het RIZIV). 

 
 

Centrum Ambulante 
Revalidatie DAT 

Kindsessies:  groepssessies 

 + individuele contacten  
Hier ligt de nadruk op informatie over en het leren om-
gaan met de diagnose, het werken aan sociale vaardighe-
den en aan zelfcontrole. 

 

 

Oudersessies: groepssessies 

 + individuele contacten  
Hier wordt uitleg gegeven over wat ADHD is. Verder 
wordt er samen gezocht hoe we deze kinderen op een 
positieve manier kunnen aanpakken. 
 

 
Sessies voor broers en zussen:   
Ook voor een broer of zus van iemand met ADHD is 
het niet altijd gemakkelijk. We proberen hen in deze 
sessies uitleg te geven rond ADHD en de kans te bieden 
om ervaringen uit te wisselen. Indien geen broers/
zussen vervallen deze sessies. 

 

 
Sessies voor leerkrachten/zorgcoördinatoren:  
groepssessies en individueel contact. 
Samen zoeken we naar een goede aanpak voor in de 
klas. 

 
 

Aanvullend kunnen er indien nodig ook bij andere 
disciplines therapieën gepland worden. 

Hoe inschrijven? 
 
Door het bijgevoegde inschrijvingsstrookje 
en een kopie van het diagnoseverslag aan 
het CAR DAT Tienen te bezorgen of te 
mailen. 
Er wordt daarna contact met u opgenomen 
voor een verkennend gesprek. 


