
Multidisciplinaire 

begeleiding voor 

kinderen met autisme 

Contacteer ons via: 

 
Centrum Ambulante Revalidatie DAT v.z.w. 
Houtemstraat 115B 
3300 Tienen 
 
tel.: 016/80.39.80 
 
 
e-mail: info@cardat.be  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien u meer informatie wenst, 
kan u vragen naar: 
 
 

 Katrien Libersens (psychologe)  

 Lisah Wille (psychologe)  

 of mailen naar bovenstaand adres. 

Telefoon: (055) 555 55 55 

Fax: (055) 555 55 55 

E-mail: iemand@example.com 

 

Centrum Ambulante Revalidatie DAT v.z.w. 

www.revalidatiecentrumdat.be 

Centrum Ambulante Revalidatie DAT v.z.w. 
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Wat en voor wie? 

Een training voor: 

 - kinderen met een autismespectrumstoornis          

(diagnose vereist) 

- met een normale intelligentie 

- uit de derde graad van het lager onderwijs of eerste 

graad van secundair onderwijs 

 

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 tijdstip. Afwisselend 

zullen er sessies voor het kind, voor de ouders  of sessies 

voor broers en/of zussen plaatsvinden. De kinderen 

komen dus niet wekelijks. 

In de schoolvakanties zijn er geen sessies.  

De sessies voor leerkrachten van de betrokken  revali-

danten zullen in groep doorgaan.  Het individuele con-

tact wordt gepland in overleg met de leerkrachten en 

ouders. 

De sessies vinden steeds plaats in het CAR DAT Tienen. 

 

Kostprijs? 

€1,88 per sessie — onder voorbehoud van indexering 

(CAR DAT heeft een overeenkomst met het RIZIV). 

Centrum Ambulante 
Revalidatie DAT v.z.w. 

Sessies 

Kindsessies: 15 à 20 groepssessies. 

Hier ligt de nadruk op informatie over en het leren om-

gaan met de diagnose, het werken aan sociale vaardighe-

den en aan perspectief nemen. 

 

Oudersessies: 6 sessies en eventueel 2 opvolgsessies. 

Hier wordt uitleg gegeven over wat ASS is. Verder wordt 

er samen gezocht hoe we deze kinderen op een positieve 

manier kunnen aanpakken. 

 

Sessies voor broers en zussen: 4 sessies. 

Ook voor een broer of zus van iemand met ASS is het niet 

altijd gemakkelijk. We proberen hen in deze sessies uitleg 

te geven rond ASS en de kans te bieden om ervaringen uit 

te wisselen. (Indien geen broers/zussen vervallen deze 

sessies). 

 

Sessies voor leerkrachten/zorgcoördinatoren: 2 groepsses-

sies en 1 individueel contact. 

Samen zoeken we naar een goede aanpak voor in de klas. 

 

Aanvullend  kunnen er individuele sessies plaatsvinden. 

 

Hoe inschrijven? 

 

Door het bijgevoegd 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. 


