dienst autisme
binnen het Revalidatiecentrum Overleie

Het Revalidatiecentrum biedt binnen een multidisciplinaire setting en op een
ambulante manier hulp aan kinderen met:
w
w
w
w
w
w
w
w
w

pervasieve ontwikkelingsstoornissen (o.a. autismespectrumstoornissen)
hyperkinetische stoornissen (ADHD)
stotteren (*)
spraak-en taalontwikkelingsstoornissen
hersenletsels (*)
algemene ontwikkelingsstoornissen die het gevolg zijn van lichte of matige
mentale vertraging
gehoorstoornissen (*)
dyslexie, dysorthografie, dyscalculie
laryngectomie (*)
(*) ook volwassenen

Sinds een tweetal jaren beschikt het Revalidatiecentrum ook over een unit autisme.

De dienst autisme binnen
het Revalidatiecentrum
Aanmelding
Wie kan hier terecht? Kinderen tot en met het 6e leerjaar met een vermoeden van
autismespectrumstoornis.
Door wie kan aangemeld worden? Hulpverleningsinstanties, artsen, scholen,
ouders op eigen initiatief.

Diagnostische fase
Het totale onderzoek binnen het Revalidatiecentrum omvat
w Intake en observatie in de thuissituatie.
w Observatie in de school.
w Gedragsvragenlijsten (ouders, school).
w Multidisciplinair onderzoek door maatschappelijk assistent, psycholoog,
logopedist, ergotherapeut, psychomotorisch therapeut.
w Consultatie bij revalidatie-arts en NKO-arts.
Onderzoeksbespreking
w Alle onderzoeksgegevens worden samen gelegd om tot een
(differentieel) diagnostiek te komen.
w Op basis van alle gegevens wordt beslist of multidisciplinaire revalidatie
binnen het Revalidatiecentrum aangewezen is.
w Mits toestemming van de ouders wordt de verantwoordelijke CLB.consulent op deze bespreking uitgenodigd.

Oudergesprek
w De gegevens en besluitvorming vanuit de onderzoeksbespreking worden
door de arts (al dan niet samen met de psycholoog) aan de ouders
meegedeeld.
Ronde tafelgesprek
w Mits toestemming van de ouders wordt een overleg georganiseerd
waarbij de ouders, de directie en de leerkracht, de CLB consulent,
eventueel de verantwoordelijke van de thuisbegeleidingsdienst en de
psycholoog (al dan niet met de arts) aanwezig zijn. De doelstelling is een
hulpverleningsnetwerk op te starten rond het kind.
Verwijzingen
w Kinderen die niet in aanmerking komen voor therapie binnen het
Revalidatiecentrum worden naar andere hulpverleningsinstanties
verwezen.
Beperkingen (wie niet in aanmerking komt voor therapie)
w Kinderen die reeds buitengewoon onderwijs volgen.
w Kinderen bij wie de diagnose autisme wel bevestigd werd, maar die geen
schoolse tekorten vertonen.
w Kinderen ouder dan 12 jaar (6de leerjaar).

Multidisciplinaire therapie
w
w
w
w
w

Ergotherapie, logopedie, psychomotorische therapie.
Psychologische begeleiding van het kind.
Medische follow-up bij revalidatiearts en NKO-arts.
Netwerkinterventies.
Ouderbegeleiding.

Indien er vragen zijn, neem contact op met

Revalidatiecentrum Overleie
Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk
tel. 056/35 18 52 - fax. 056/35 18 72
joke honoré - info@rcoverleie.be

