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erkend en gesubsidieerd door het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap 

 

 

Openingsuren: 
 
Maandag   09u00 – 19u00 

 
Dinsdag  09u00 – 17u30 
 
Woensdag  09u00 – 18u30 

 
Donderdag  09u00 – 17u30 

 
Vrijdag  09u00 – 16u30 
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 Peuters, kleuters, kinderen en jongeren met 

een (vermoeden van) een multidisciplinaire 

problematiek. 

 stoornis van de aandacht en/of hyperactiviteit 

en impulsiviteit (adhd) 

 problemen in de spraak- en taalontwikkeling 

 leerproblemen en leerstoornissen 

 algemene ontwikkelingsachterstand 

 pervasieve ontwikkelingsstoornissen 

(autismespectrumstoornis) en verwante 

stoornissen 

 emotionele of gedragsproblemen 

 

Als ouder, school, clb of dokter kan je een 

aanmelding doen wanneer … 

…u zich zorgen maakt over het gedrag en/of 

welbevinden van uw kind  

…het thuis moeilijk loopt of je kind vaak gepest 

wordt  

…de juf op school zegt dat het niet zo goed gaat  

…je kind niet goed kan lezen, schrijven of rekenen 

en het huiswerk een ramp is 

 

 

 

 

Indien aan de voorwaarden van het RIZIV 
voldaan is, wordt er vervolgens gestart met de 
multidisciplinaire behandeling. Het 
multidisciplinair team bestaat uit: logopedisten, 
ergotherapeuten, een maatschappelijk 
werker,  een psychomotorisch therapeut, een 
psycholoog, een revalidatiearts, een neuro-
psychiater en een kinderpsychiater. 
De duur en de intensiteit van de behandeling 
varieert naargelang de aard en de ernst van het 
probleem.  
 

praktisch: 

In de meeste gevallen komt uw kind 2 keer per week op 

therapie, gedurende 1 uur en een uur en half. Dit meestal 1 

keer tijdens de schooluren en 1 keer buiten de schooluren. 

Er wordt nauw samengewerkt met de school en het clb om 

een optimale behandeling te kunnen garanderen. 

Eén keer per jaar wordt je kind hertest en worden de 

resultaten met u besproken. 

 

 

Revalidatiecentrum Ter Linde is een ambulant CAR-centrum gesubsidieerd door het VAPH. Het is 

opgericht in 1985. Dit centrum staat in voor het multidisciplinair onderzoek, diagnose en de 

behandeling van kinderen tussen 2 en 18 jaar.  
 

 
DOELGROEP AANMELDING BEHANDELING 

ONDERZOEK EN DIAGNOSE 
Na aanmelding komt het kind op een lijst 

terecht. Wanneer uw kind aan de beurt is, wordt 

u uitgenodigd in het centrum voor een intake 

gesprek waarin administratieve zaken worden 

afgehandeld en verdere afspraken met 

betrekking tot onderzoek gemaakt worden. 

Op basis van een doktersvoorschrift wordt het 

multidisciplinair onderzoek uitgevoerd.  

Na deze onderzoeksperiode wordt u uitgenodigd 

op een diagnose- en/of resultatenbespreking. 
praktisch:  

* een onderzoeksperiode duurt 1 tot 3 maanden 

* bij de intake neemt u zeker 1 kleefbriefje van de wettelijke 

    vertegenwoordiger en 4  kleefbriefjes van het kind mee 

* verslaggeving van andere diensten is welkom 

 

 

 

KOSTPRIJS 
Na goedkeuring van het dossier door het 
ziekenfonds, wordt het grootste deel van de 
onderzoeks- en behandelingskosten 
terugbetaald.  
Enkel het remgeld is ten laste van de ouders.  
 


