
Het UZA draagt het JCI-label 
voor veilige en kwaliteitsvolle zorg.

Ontwikkelingsstoornissen

Informatiebrochure patiënten

Onderzoeken en terugbetaling

Door onze overeenkomst met het RIZIV betaalt uw 
ziekenfonds het grootste deel terug. Er zijn echter een 
aantal strikte bepalingen: 
•	 De onderzoeken dienen te gebeuren binnen een 

periode van maximum drie maanden.
•	 Er is tussenkomst voor maximum twee uur per dag; 

waardoor niet alle onderzoeken op één dag gepland 
kunnen worden. Afhankelijk van de leeftijd en  
problematiek wordt er soms maar één uur onderzoek 
per dag gepland.

onderzoeken bij andere diensten 
De onderzoeksmomenten worden in overleg met de  
ouders geregeld. Meestal gaan de onderzoeken door 
tijdens de schooluren. Momenten na de schooluren  
worden voorbehouden voor kinderen die wekelijks 
therapie krijgen. Indien nodig krijgt u een briefje mee als 
bewijs dat uw kind bij ons geweest is voor onderzoek.

Advies en revalidatie

Na het multidisciplinair onderzoek en de bespreking op 
onze teamvergadering, bespreken we de resultaten met 
u en verstrekken we advies. Als er verdere begeleiding 
nodig is, bekijken we waar dit kan plaatsvinden. Als dit 
niet in het UZA kan, geven we de nodige adressen mee.

Revalidatieteam

> Audiologie: Anouk Hofkens (hoofdaudioloog),  
 Rajae Bouzegta, Charis Clement, Ellen Cochet,   
 Annemarie De Backer, Stephanie Goelen,  
 Karen Heyndrickx, Sarie Martens, Julie Moyaert, 
 Lotte Schalck, Stefanie Vanhecke
 > Kinesitherapie: Sophie Dom, Liesbeth Van Dessel
> Logopedie en psychomotoriek:  
 Prof. dr. wet. Marc De Bodt (directeur), Hilde Devenyns  
 (hoofdlogopedist), Anke Aerts, Cindy Guns,  
 Hermien Heres, Leen Van Den Steen, Gwen Van Nuffelen,  
 Els Verhaeghe
> Maatschappelijk werk: Sigrid Blanckaert
> Psychologie: Houda Belkouch, Hildegarde Hillaert, 
 Els Mampaey
> Revalidatieartsen: Prof. dr. Paul Van de Heyning 
 (diensthoofd), prof. dr. An Boudewyns, dr. Vedat Topsakal,  
 prof. dr. Olivier Vanderveken, dr. Diane Van Rompaey
> Secretariaat: Vicky Smits, Veerle Vanlommel

Contact

Universitair Revalidatiecentrum voor 
Communicatiestoornissen
> Meer info en afspraken:  03 821 42 17
> E-mail: sigrid.blanckaert@uza.be

Deze folder bevat algemene informatie en is bedoeld als aanvulling 
op het gesprek met uw zorgverlener.
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Volg ons op facebook   en twitter       



Beste ouder,

Welkom bij het universitair revalidatiecentrum 
voor communicatiestoornissen. In deze folder geven 
wij u graag wat meer uitleg over ons centrum en 
onze werkwijze.

Het centrum

Het revalidatiecentrum voor communicatiestoornissen 
staat in voor de diagnose en eventuele behandeling van 
verschillende vormen van ontwikkelingsproblemen.  
Dit gebeurt steeds in multidisiciplinair verband en kan  
alleen na schriftelijke verwijzing door een arts.

Ons multidisciplinair team bestaat uit een revalidatiearts, 
psychologisch consulent, kinesist, maatschappelijk werker, 
klinisch psychologen, logopedisten, audiologen en psycho-
motorisch therapeuten. Indien nodig winnen we bijkomend 
advies in bij andere diensten, zoals neurologie, oogheel-
kunde en medische genetica.

Doelgroep

•	 kinderen (en volwassenen) met gehoorproblemen
•	 kinderen met (vermoeden van) mentale handicap
•	 kinderen met vertraagde spraak- en taalontwikkeling
•	 kinderen met vertraagde (psycho)motorische ontwikkeling
•	 kinderen met schoolrijpheidsproblemen
•	 kinderen met problemen rond schoolse vaardigheden 

zoals lezen, schrijven, rekenen (tot en met 14 jaar)
•	 kinderen met aandachts- en concentratieproblemen 

(AD(H)D) (tot en met 16 jaar)
Wij doen geen onderzoek en behandeling van kinderen met 
pervasieve ontwikkelingsstoornissen (autisme) en kinderen 
met emotionele en/of gedragsproblemen.

Verloop

Aanmelding

Uw kind kan bij ons persoonlijk of telefonisch aangemeld 
worden door een gespecialiseerde dienst of door de  
ouders zelf. 

Bij het eerste contact vragen wij u naar de reden van  
aanmelding en bekijken we samen hoe we u kunnen 
verderhelpen. Uw vraag wordt dan genoteerd op onze 
wachtlijst. Als u niet bij ons terecht kunt, zoeken wij samen 
met u naar een andere oplossing. 

Bij de aanmelding wordt u geïnformeerd over de wacht- 
tijd voor de start van de onderzoeken. Enkele weken voor 
het eerste gesprek wordt u per brief uitgenodigd. Hierbij 
vindt u een aantal vragenlijsten. Wij vragen u om zo veel 
mogelijk informatie mee te brengen bij het eerste gesprek. 
Deze gegevens zijn belangrijk om te kunnen beslissen 
welke onderzoeken voor uw kind nodig zijn. 

Eerste gesprek

Bij de eerste afspraak gaat u samen met uw kind langs 
bij drie personen:

Psychologe of psychologisch consulent
•	  Bekijkt samen met u wat het probleem is.
•	  Stelt vragen over de ontwikkeling van uw kind. 
•	 Bekijkt welke onderzoeken eventueel eerder gebeurden. 
Aan de hand van deze informatie en uw gegevens wordt 
beslist welke onderzoeken er gepland worden.

Maatschappelijk werker 
•	  Brengt met u de terugbetaling van de onderzoeken   

in orde.
We kunnen geen terugbetaling aanvragen als u geen 
verwijsbrief van de arts bijheeft. Deze verwijsbrief moet 
vermelden dat een multidisciplinair onderzoek nood-
zakelijk is en moet een duidelijke omschrijving van de 
problematiek bevatten.

Revalidatiearts 
•	  Bevraagt de medische toestand van uw kind.
•	  Voert eventueel een aantal onderzoeken uit. 
Er wordt ook een gehoortest uitgevoerd.

Vervolgens zullen de afspraken voor de onderzoeken 
gemaakt worden. Hierbij moeten de kinderen meestal 
verschillende keren terugkomen in de daaropvolgende 
weken.


