Infor matiefolder
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We leven in een kennismaatschappij. Om in het sociale leven en in
het beroepsleven een normale plaats te kunnen verwerven, worden
er steeds hogere eisen gesteld aan elke persoon. Sociale en communicatieve vaardigheden, opleiding, emotionele stabiliteit, ...
worden belangrijker dan geslacht, afkomst en sociale achtergrond.
Kinderen die ernstige problemen vertonen in hun vermogen om
informatie op te nemen en te verwerken, dreigen het eerste slachtoffer te worden. Kinderen met ontwikkelings- en andere stoornissen zijn dikwijls zeer beperkt in hun vermogen om de nodige
kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven. Hierdoor missen
zij veel kansen om zich op een normale manier in de maatschappij
te integreren en een eigen plaats in te nemen.
Wat geldt voor de ontwikkelingsstoornissen bij kinderen, geldt ook
voor personen die op volwassen leeftijd een stoornis verwerven
zoals gehoorstoornissen, hersentrauma, stotteren,...
Het revalidatiecentrum Overleie wil door een gespecialiseerde
diagnose en een geïndividualiseerde therapie de kansen van deze
kinderen en volwassenen verbeteren.

w e r k ing v an het r e v alidatiecentr um
• Aanmelding en onderzoek
Wie op de hulpverlening van het revalidatiecentrum een beroep wenst te doen,
kan zich persoonlijk of telefonisch melden en wordt uitgenodigd voor een eerste gesprek.
Na de diagnosefase, op basis van tests, vragenlijsten, observatie, informatie
van ouders en externe diensten wordt een teambespreking gehouden.
Als het team besluit tot therapie in het revalidatiecentrum wordt een therapieprogramma op maat opgesteld. Maar als echter een andere vorm van hulpverlening betere kansen biedt, wordt gemotiveerd doorverwezen.

• Therapie
De cliënten worden, onder supervisie van de revalidatie-arts, multidisciplinair
behandeld door een team dat kan bestaan uit: logopedisten, ergotherapeuten,
kinesitherapeuten, psychomotorische therapeuten, audiologen, psychologen,
maatschappelijk werkers, bachelors in de toegepaste psychologie, artsen.

Elke cliënt krijgt een eigen therapieplan dat kan bestaan uit individuele en/of
groepssessies. De therapie wordt geregeld geëvalueerd en bijgestuurd.
Het voortdurend betrekken van de ouders is een permanent aandachtspunt.
Mits toestemming van de ouders wordt ook met school, CLB en verwijzers
informatie uitgewisseld.
• Financieel
Na de goedkeuring door de mutualiteit betaalt de cliënt enkel het remgeld.

b e ha n d e lde stoor nissen
• Gehoorstoornissen.
• Autismespectrumstoornissen.
• Leerstoornissen: stoornisssen in het verwerven van lees-, schrijf- en
rekenvaardigheden, ondanks normale begaafdheid.
• Algemene ontwikkelingsstoornissen die het gevolg zijn van lichte of matige
mentale vertraging.
• Hyperkinetische stoornissen.
• Spraak- en taalontwikkelingsstoornissen: stoornissen of ernstige
vertraging van het taalbegrijpen en/of van de taalexpressie.
• Stotteren.
• Stemstoornissen ten gevolge van laryngectomie.
• Afasie en dysarthrie: spraak- en taalmoeilijkheden t.g.v. een hersenbeschadiging of een andere neurologische aandoening.
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Overleiestraat 57 - 8500 Kortrijk
Telefoon: 056/35 18 52 - fax: 056/35 18 72
E-mail: info@rcoverleie.be
Website: www.rcoverleie.be
Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30 u. - 19.15 u.
Op zaterdag van 8.00 u. - 12.00 u.
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