
Een ontwikkelingsstoornis:  
ook onze zorg 

 
Het uitgangspunt van revalidatie is niet 

welke stoornis je hebt, maar welke 
zorg je nodig hebt! 

 

Dit is de eerste nieuwsbrief van het  

Centrum Ambulante Revalidatie ‘DAT’ vzw voor ontwikkelingsstoornissen. 

Via de nieuwsbrief informeren we je over  

onze doelgroepen, onze medewerkers, onze partners, onze programma’s, e.d. 

Wie zijn we  

Het Centrum voor Ambulante Revalidatie 

‘DAT’ vzw bestaat reeds 25 jaar uit een 
professioneel multidisciplinair team dat zich 

specialiseert in diagnostiek en 
revalidatie van kinderen met complexe 

ontwikkelingsstoornissen. 

 

Het centrum is officieel erkend door het 
RIZIV en door het Vlaams Agentschap 
Zorg en Gezondheid. 

 

Doelgroepen 

Het Centrum richt zich op: 

Baby’s en peuters met complexe 
ontwikkelingsstoornissen 

Kleuters met complexe 
ontwikkelingsstoornissen 

Kinderen met ASS (Autisme Spectrum 
Stoornissen) 

Kinderen met ADHD (Attention Deficit 
Hyperactivity Disorder) 

Jonge kinderen met een verstandelijke 

beperking 

Ons Team 

Revalidatiearts, kinderpsychiater, 
psychologisch consulenten, psychologen, 

orthopedagogen, logopedisten, audiologen, 

kinesisten, psychomotorisch therapeuten, 
ergotherapeuten 

 

Hoe aanmelden  

Ouders kunnen telefonisch contact met 
ons opnemen op het nummer: 

 Tienen: 016 80 39 80 of via mail  

 Aarschot: 016 55 18 80 of via mail 

Om de revalidatie te starten is er een 
doorverwijsbrief van de arts noodzakelijk. 

Nieuwsbrief:  

Lente 2017 

http://www.inami.fgov.be/nl/Paginas/default.aspx
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
https://www.zorg-en-gezondheid.be/
http://www.revalidatiecentrumdat.be/?q=node/83
http://www.revalidatiecentrumdat.be/?q=node/5
http://www.revalidatiecentrumdat.be/?q=node/13
http://www.revalidatiecentrumdat.be/?q=node/9
http://www.revalidatiecentrumdat.be/?q=node/8
http://www.revalidatiecentrumdat.be/?q=node/8
mailto:revalidatie.tienen@rztienen.be
mailto:revalidatie.aarschot@rztienen.be


 

Samenwerking 

We werken samen met andere betrokken 
hulpverleners in de regio. 

 

Regio  

Hageland en ruime omgeving 
 

Kosten 

De behandelingsonkosten worden terugbetaald door het RIZIV, waarmee het centrum een 
overeenkomst heeft afgesloten (erkenningsnummer 965.607.97).  

Alle aanvragen voor onderzoek en/of behandeling moeten dan ook door het RIZIV (in de 

praktijk het ziekenfonds) goedgekeurd worden.  

Het RIZIV stelt daarbij wel strikte voorwaarden naar onder andere de duur van de 
behandelingen, de modaliteiten, de behandelingscapaciteit enz.  

De patiënt en in ons geval de ouders dienen een wettelijk vastgelegd remgeld te betalen, 

momenteel 1,77€ (uitgezonderd patiënten met een verhoogde tegemoetkoming). 

Locatie en bereikbaarheid 

Elke werkdag bereikbaar tijdens de kantooruren. 

Houtemstraat 115B, 3300 Tienen – 016 80 39 80 – revalidatie.tienen@rztienen.be  

Langdorpsesteenweg 129, 3200 Aarschot – 016 55 18 80 – revalidatie.aarschot@rztienen.be  
 

Lees meer op onze website en ontdek onze diensten 

Indien u geen nieuwsbrief wenst te ontvangen, klik hier om u uit te schrijven  

 

mailto:revalidatie.tienen@rztienen.be
mailto:revalidatie.aarschot@rztienen.be
http://www.revalidatiecentrumdat.be/
https://goo.gl/forms/fHwG9cBRJuGSA2c82

