
 

Doel 

- het centrum respecteert de ideologische, filosofische of godsdienstige overtuiging van de 

revalidant voor zover de werking van het centrum en de integriteit van de medegebruikers 

niet in het gedrang komen (SMK2.1) 

- het centrum beschrijft zijn missie, visie en waarden ten aanzien van de hulp- en 

dienstverlening (SMK 3.1) 

- het centrum maakt de missie, visie en waarden kenbaar aan de revalidanten, aan het 

personeel en aan derden (SMK 3.1) 

- het respectvol bejegenen van de revalidant (SMK 1.3.x) 

 

Missie van onze voorziening 

 

Het Revalidatiecentrum D.A.T. stelt zich tot doel een multidisciplinaire revalidatie 

(diagnostiek en behandeling) uit te bouwen t.o.v. personen met een handicap of stoornis, in 

functie van een optimale integratie van deze personen in hun maatschappelijke contexten. 

 

Visie van onze voorziening 

 

Wij willen een hooggespecialiseerd onderzoeks- en behandelingscentrum zijn in het Hageland 

en omgeving 

 

Waarden van onze voorziening 
Kwaliteit, bekwaamheid, integriteit, innovatiekracht, rechtvaardigheid, toegankelijkheid en 

dynamiek zijn waarden die voor het Revalidatiecentrum zeer belangrijk zijn. 

 

Dit impliceert 

Vertrouwen in de revalidant 

Eerlijkheid t.o.v. de revalidant en tegenover collega's 

Betrokkenheid t.o.v. de revalidant 

Respect voor de eigenheid van de revalidant 

Een professioneel inlevingsvermogen 

 Overleg met de revalidant 

 Continue bijscholing 

 

Het Revalidatiecentrum D.A.T. eerbiedigt de ideologische, filosofische of godsdienstige 

overtuiging van de revalidant en/of zijn verantwoordelijke en vrijwaart zijn of haar privacy.  

De revalidant en/of de verantwoordelijke heeft het recht om volledig, nauwkeurig en tijdig te 

worden geïnformeerd omtrent alle aangelegenheden in verband met zijn of haar 

revalidatieprogramma. 

 

Samenwerking in vertrouwen met de ouders of de verantwoordelijke krijgt een hoge prioriteit. 

 

Een bredere ondersteuning bieden aan de revalidant door samenwerking met de 

netwerkomgeving. 

Het ontwikkelen van creativiteit en zelfstandigheid van onze therapeuten draagt het centrum 

hoog in het vaandel. 

 



 

De missie, visie en waarden worden als volgt kenbaar gemaakt: 

- aan de gebruikers en aan derden: via het therapeutisch contract en brief werking 

- aan het personeel: via kwaliteitshandboek 

- aan derden: via folders/website 

 

Doelstelling 

 

Optimale integratie van de revalidanten  in hun maatschappelijke contexten door: 

 

 Bevorderen van de zelfredzaamheid 

 Bevorderen va n de communicatie 

 Bevorderen van de motorische ontwikkeling 

 Ondersteunen van de psychosociale ontwikkeling 

 Stimuleren van de schoolse vaardigheden 

 

 Gezinsgerichte begeleiding 

 Netwerkvorming 

 

 

 

Geschreven referentiekader 

 

De zorgverlening naar kinderen toe vertrekt vanuit de visie dat elk kind uniek is en 

ontwikkelingsmogelijkheden in zich draagt. 

Het onderzoeksproces is dan ook gericht op het ontdekken en juist inschatten van deze 

mogelijkheden om vervolgens de globale begeleiding hierop af te stemmen. 

Dit proces van onderzoek en begeleiding zal van in het begin gekenmerkt zijn door een grote 

zin voor openheid en communicatie zowel met de betrokkene als met de omgeving.  Dit 

impliceert dat het therapeutisch programma zal worden afgestemd op de noden van het kind 

in wederzijds overleg tussen de hulpverlener en hulpvrager. Hierbij zullen de begeleiders zich 

onthouden van een eventuele beoordeling of veroordeling van mogelijke gezinssituaties die 

mogelijk met de problematiek interfereren. 

Hierbij wordt steeds rekening gehouden met het recht op privacy van de revalidant. 

 

De zorgverlening naar volwassenen toe vertrekt vanuit de visie dat het uiteindelijke doel, 

optimale integratie van de personen in hun maatschappelijke contexten maar kan bereikt 

worden mits de nodige inspraak en samenwerking met de hulpvrager. 

 


