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1 Inleiding 

Via deze folder informeren wij u graag over welke betekenis en plaats Inkendaal kan 
innemen in het onderwijs- en hulpverleningslandschap. Enerzijds hebben we een aanbod 
voor diagnostiek en hulpverlening binnen onze conventies (COS, RCA, CP, multidisciplinaire 
testing) en raadplegingen. Anderzijds bestaat onze partiële daghospitalisatie (PDH) met 
geïntegreerd onderwijs al meer dan 25 jaar.

Onze werking is voortdurend in beweging. Daarom vinden we het een echte meerwaarde 
om geregeld in dialoog te gaan met onze partners op het terrein. 

Door onze krachten te bundelen hopen wij onze jonge revalidanten zo goed mogelijk te 
begeleiden naar een maximale graad van zelfredzaamheid. 

Dr. Van Rossem E., Dr. Haan J., Dr. Voets S., Dr. Pelc K., Neuropediaters 
Prof. Dr. Degelaen M., Dr. Toussaint M., Wetenschappelijk verantwoordelijken therapeutisch 
beleid 
Vekeman E., Hoofdverpleegkundige 
Bosmans K., De Wolf S., Hoofdtherapeuten 
Van Cauwenberge F., Nerincx M., Directie BuSO type 5 en BuBaO type 5
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2 Schema kinderrevalidatie Inkendaal

Bent u bezorgd over de 
ontwikkeling van uw 

kind?

Vermoedt u een 
leerstoornis?

 
Denkt u aan autisme?

Diagnose Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS Brussel) 
Centrum voor Multidisciplinaire Testing (CMT) 
Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA) 
Interuniversitair Referentiecentrum voor Cerebral Palsy (CIRICU - RCP)

Intensieve 
revalidatie met 
geïntegreerd 
onderwijs

Partiële daghospitalisatie (PDH)
 * kleuter- en lager buitengewoon onderwijs (BuBaO) type 5
 * secundair buitengewoon onderwijs (BuSO) type 5  
 

Opvolging 
voor specifieke 
aandoeningen

Interuniversitair Referentiecentrum voor Cerebral Palsy (CIRICU - RCP)
Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC)

Consultaties 
neuropediatrie

 
Uitleg over diagnose 
Advies over therapie / begeleiding 
Advies over technische / pedagogische hulpmiddelen 
Advies over aanvullend medisch onderzoek 
Advies over oriëntering naar geschikte voorziening / onderwijs
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Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS Brussel) 
Centrum voor Multidisciplinaire Testing (CMT) 
Referentiecentrum voor Autismespectrumstoornissen (RCA) 
Interuniversitair Referentiecentrum voor Cerebral Palsy (CIRICU - RCP)
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3 Diagnose

Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS) 
(i.s.m. COS UZ Brussel)

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen voert onderzoek uit bij baby’s en kinderen in 
functie van:

• de detectie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen, om vroegtijdig te kunnen 
ingrijpen en de gevolgen te beperken;

• de diagnose van de ontwikkelingsstoornis;

• de oriëntering van het kind en de begeleiding van het kind en zijn/haar omgeving.

Bijkomend doet het COS aan toegepast wetenschappelijk onderzoek in functie van 
verdere	studies	over	specifieke	ontwikkelingsproblemen	bij	kinderen	en	de	detectie	van	
leemtes in de hulpverlening.

Doelgroep

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen richt zich tot Nederlandstalige kinderen 
(of kinderen die schoollopen in het Nederlandstalig onderwijs) van 0 jaar tot einde 1e 
leerjaar met een:

• hoog risico op een ernstige, al dan niet meervoudige ontwikkelingsstoornis of handicap 
(prematuren, dysmaturen, geboortetraumata, neurologische aandoeningen, genetische 
syndromen, ...);

• vermoeden of vaststelling van een ontwikkelingsstoornis (op basis van taal-, spraak-, 
leer-, gedrags-, contact- of motorische problemen) en bij wie multidisciplinair onderzoek 
aangewezen is;

• mentale, motorische, sensoriële of meervoudige handicap, met nood aan grondig 
multidisciplinair onderzoek omwille van de complexiteit van de stoornissen of de blijvende 
onduidelijkheid	betreffende	de	diagnose	of	de	weerslag	ervan	op	de	verdere	ontwikkeling	
van het kind.
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Aanmelding

De eerste aanmelding gebeurt 
telefonisch op het nummer 02/531 53 
51  (coördinator: Veronique Bouvoie), 
waarna een vragenlijst naar de ouders 
wordt opgestuurd om zo veel mogelijk 
informatie over het kind te verkrijgen, 
zodat de planning en het verloop 
van	 het	 onderzoek	 efficiënt	 kunnen	
gebeuren.

Zodra de ingevulde vragenlijst terug 
in ons bezit is, wordt het kind op de 
wachtlijst geplaatst. 

Zes weken voor aanvang van de 
onderzoeken ontvangen de ouders 
een brief met het overzicht van alle 
afspraken.

 Er wordt een dossierverantwoordelijke 
aangesteld, die het verloop van het 
multidisciplinair onderzoeksproces 
opvolgt en op de teamvergadering 
conclusies van alle disciplines bundelt. Het besluit en advies van de teamleden wordt door 
de dossierverantwoordelijke met de ouders besproken.

Ter afronding wordt een multidisciplinair verslag opgemaakt, dat aan de ouders wordt 
bezorgd. Mits hun goedkeuring wordt het verslag digitaal gedeeld op een e-health platform 
(CoZo). We informeren tevens relevante professionals (kine, arts, logo, ...) dat het kind 
binnen het COS werd getest. 

In overleg met de ouders en de doorverwijzers kan het aangewezen zijn een follow up-
onderzoek of aanvullend medisch onderzoek uit te voeren.
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Centrum voor Multidisciplinaire Testing (CMT)

Het Centrum voor Multidisciplinaire Testing voert onderzoek uit bij kinderen en jongeren 
met een vraag naar de diagnose van leerstoornissen / gedragsstoornissen / emotionele 
stoornissen / motorische stoornissen / spraak- en/of taalstoornissen / …

Doelgroep

Het Centrum voor Multidisciplinaire Testing richt zich tot kinderen en jongeren van 8 
tot 18 jaar met een vermoeden van een leerprobleem / gedragsprobleem / emotioneel 
probleem / motorisch probleem / spraak- en/of taalprobleem / …

Aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kan u terecht op het nummer 02/531 
53 51 (coördinator: Veronique Bouvoie). Er wordt desgevallend een consultatie bij een 
neuropediater ingepland. 

RCA - Referentiecentrum voor Autisme (i.s.m. RCA UZ Brussel)

Het doel van het Referentiecentrum voor Autisme bestaat erin personen met 
autismespectrumstoornissen de beste kansen te geven op een juiste diagnose, een 
functioneel bilan en een coördinatie van het hulpverleningsproces. Op die manier wordt 
er gestreefd naar maximale integratie en autonomie.  

Doelgroep

Het Referentiecentrum voor Autisme richt zich tot kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar 
met een vermoeden van een autismespectrumstoornis.

Aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kan u terecht op het nummer 02/531 54 
63 (coördinator: Jacqueline De Vuyst). Er wordt desgevallend een consultatie bij een 
neuropediater ingepland. 
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Interuniversitair referentiecentrum cerebral palsy (RCP)  
(i.s.m. UZ Brussel, Erasmus, Huderf, Citadelle Luik)

In revalidatieziekenhuis Inkendaal worden patiënten met een aangeboren hersenletsel 
minstens 2 keer per jaar uitgenodigd voor een evaluatie van het behandel- en/of 
evaluatieprogramma. Tijdens deze consultaties wordt er met de patiënt overlopen welke 
noden	en	specifieke	behoeften	er	zijn	en	hoe	we	deze	kunnen	ondersteunen	en	begeleiden.

De resultaten van het behandelings- en revalidatieplan worden ook regelmatig objectief 
in het CP-referentiecentrum geëvalueerd. Zo nodig wordt het behandelings- en 
revalidatieplan aangepast. Dit alles gebeurt in samenspraak met en eventueel op vraag:

- van het  gezin en de omgeving waarin de rechthebbende functioneert;

- van de personen door wie hij dagdagelijks behandeld en gerevalideerd wordt en/of;

- van de rechthebbende zelf.

Zo nodig verleent het team van het CP-referentiecentrum een rechthebbende, zijn 
gezin of diegenen die hem dagdagelijks in revalidatie hebben ook punctueel advies 
over het gebruik van het meest aangepaste communicatiehulpmiddel, rolstoel en/of 
hulpmiddel(en) voor ADL-handelingen, over woningaanpassing(en) of over een eventueel 
ander punctueel probleem in verband met CP waarvoor zijn deskundig advies nodig is.

Doelgroep

Het Interuniversitair Referentiecentrum cerebral palsy richt zich tot kinderen en 
volwassenen met een bewegings- en/of houdingsstoornis ten gevolge van een 
hersenverlamming. Deze aandoening is aangeboren of opgetreden in de eerste 2 jaar na 
de geboorte, welke de onderliggende ziekte of uitlokkende stoornis ook is.

Aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kan u terecht op het nummer 02/531 54 
63 (coördinator: Jacqueline De Vuyst). Er wordt desgevallend een consultatie bij een 
neuropediater ingepland. 
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4 Intensieve revalidatie

Partiële Daghospitalisatie (PDH)

De PDH richt zich tot kinderen en jongeren met een combinatie van cognitieve en/of 
motorische en/of sensorische en/of communicatieve problemen ten gevolge van een 
aangeboren of verworven neurologische aandoening. Een vroegtijdige behandeling en 
sociale integratie van deze kinderen is noodzakelijk. Een transdisciplinaire en individuele 
benadering van de patiënt en zijn familie is hierbij onontbeerlijk.

We werken in een unieke en  kindvriendelijke omgeving. Het team bestaat uit artsen 
(neuropediaters gespecialiseerd in revalidatie), therapeuten (kinesitherapeuten, 
ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, conductors), nursing, sociale dienst en 
leerkrachten van een erkende ziekenhuisschool type 5 (kleuter, lager en secundair 
onderwijs) in een geïntegreerde werking.

Revalidatietrajecten binnen het zorgprogramma kinderrevalidatie:

• Ontwikkelingsstoornissen < 2 jaar

• Ontwikkelingsstoornissen > 2 jaar

• Hersenverlamming > 2 jaar

• Autismespectrumstoornissen

• Niet-aangeboren hersenaandoeningen

• Neuromusculaire aandoeningen

• Verworven perifere neuropathieën

• Neuro-oncologische revalidatie

 

Aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kan u terecht bij de sociale dienst op de 
nummers 02/531 56 91 (Isabel Jacobs) en 02/531 56 92 (Gerda Zaman).
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5 Opvolging bij specifieke     
 aandoeningen 
 
Interuniversitair Referentiecentrum cerebral palsy (RCP)

U vindt deze informatie op bladzijde 9.

Neuromusculair referentiecentrum (NMRC)

Het neuromusculair referentiecentrum	heeft	als	doelstelling	globale	en	gestructureerde	
zorgen te verlenen aan personen met een neuromusculaire aandoening. Het 
multidisciplinair team komt tegemoet aan de verschillende en in tijd variërende noden 
van deze patiënten, hun revalidatie wordt geoptimaliseerd door een regelmatig en 
persoonlijk contact tussen zorgverleners en patiënt.

Het	centrum	heeft	een	drieledige	opdracht:

• activiteiten naar diagnostiek;

• revalidatieactiviteit;

• onderzoeksactiviteit.

In revalidatieziekenhuis Inkendaal worden cardiorespiratoire en locomotorische 
programma’s (kine), professioneel advies	 betreffende aanvraag van aangepaste 
hulpmiddelen en diensten (sociale dienst en ergo), spraak- en slikadvies (logo) en 
persoonlijke ondersteuning (psycho) aangeboden.	De	patiënt	met	zijn	of	haar	specifieke	
noden staat steeds centraal. Het team zorgt voor een menselijke en globale aanpak.

Doelgroep

Het referentiecentrum richt zich tot kinderen en volwassenen met een neuromusculaire 
aandoening.

 
Aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kan u terecht op het nummer 02/531 53 
13 (coördinator: Florence Moreau).



AdemhalingsOndersteuning Thuis

Het centrum voor AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT), wat vroeger het Centrum 
voor Mechanische Ventilatie (1987-2008) was, volgt uit een Conventie tussen het 
RIZIV en revalidatieziekenhuis Inkendaal met betrekking tot chronische mechanische 
ademhalingsondersteuning	 thuis.	 Het	 doel	 is	 patiënten	 met	 ademhalingsinsufficiëntie	
ook thuis te ondersteunen.

Het AOT voorziet in een 24-uurspermanentie, hospitalisatie en consultatie en medisch-
technische controle. Het voorziet in het nodige materiaal, zoals een respirator, een 
percussietoestel en/of een Cough Assist®.

 Doelgroep

Het referentiecentrum richt zich tot kinderen en volwassenen met respiratoire 
insufficiëntie in combinatie met een neuromotorische of  neuromusculaire 
aandoening. 

Aanmelding

Voor bijkomende informatie of een aanmelding kan u terecht op het nummer 02/531 53 
13 (coördinator: Florence Moreau).
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6 Contact 

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Algemeen (onthaal)    02 531 51 11

Verantwoordelijke artsen
Via medisch secretariaat     02 531 53 00

• Dr. J. Haan

• Dr. S. Voets

• Dr. E. Van Rossem

• Dr. K. Pelc 

Hoofdverpleegkundige
Els VEKEMAN      02 531 52 61

Hoofdtherapeut
Sigrid DE WOLF      02 531 53 86

Schooldirectie
Maurice NERINCX (BuBaO type 5)   02 531 54 37 
Frederik VAN CAUWENBERGE (BuSO type 5)  02 531 56 16

Coördinatoren
Veronique BOUVOIE voor COS  & CMT    02 531 53 51 
Jacqueline DE VUYST voor RCA & CP    02 531 54 63 
Florence MOREAU voor NMRC & AOT    02 531 53 13
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Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Koninklijke Instelling vzw

Inkendaalstraat 1 
B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-leeuw) 

T 02 531 51 11  |  F 02 532 23 66

info@inkendaal.be  |  www.inkendaal.be
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