Contact
Revalidatieziekenhuis Inkendaal en Cardijnschool

Revalidatieziekenhuis Inkendaal
Cardijnschool-Inkendaal
Inkendaalstraat 1
1602 Vlezenbeek
www.inkendaal.be

CardijnschoolInkendaal
BUSO OV4 type 5

Directeur: Frederik Van Cauwenberge
Frederik.van.cauwenberge@cardijnschool.be
Hoofdverpleegkundige: Els Vekeman
		
02/531 52 61
		
Els.vekeman@inkendaal.be

Bereikbaarheid met de wagen
Via de Brusselse Ring:

Hoofdtherapeut: Katleen Bosmans
		
02/531 53 85
		 Katleen.bosmans@inkendaal.be

R0 (ring rond Brussel) afrit 15 richting Lennik, Ziekenhuis Erasmus.
Eerste rotonde (CORA) rechtdoor.
Tweede rotonde, 2e uitrit richting Vlezenbeek
Rechtdoor aan rotonde in Vlezenbeek
Ziekenhuis Inkendaal ligt 1 km verder aan de linker zijde
(aan rotonde)

Vrij CLB

Vrij CLB
Opzichterstraat 84,
1080 Sint-Jans-Molenbeek
		
		

info@vclbpb.be
www.vclb-pieterbreughel.be

Uit de richting Ninove - Geraardsbergen
Ninove

Ninoofsest eenweg
Ijsbergstr aat
Doylijkstr aat

Doelgroep

Multidisciplinair team

Schoolkosten

Samen met het revalidatieziekenhuis
Inkendaal biedt de Cardijnschool-Inkendaal
buitengewoon secundair onderwijs aan onder
de vorm van OV4 type 5 voor adolescenten
(12-21 jaar) met een combinatie van motorische
en/of cognitieve en/of medische problematiek
ten gevolge van een aangeboren of verkregen
neurologische aandoening.

Het multidisciplinair team van de Cardijnschool-Inkendaal bestaat uit bachelors en
masters en paramedisch personeel onder leiding
van een revalidatiearts.

Tot 31 december 2018 zullen er geen
schoolkosten aangerekend worden. Vanaf 1
januari 2019 zullen de reële schoolkosten
gefactureerd worden. De schoolkosten kunnen
individueel variëren in functie van het
lessenpakket.

In deze opleidingsvorm wordt kwaliteitsvol
onderwijs aangeboden in nauw overleg met de
thuisschool. De revalidant blijft ook
ingeschreven in de thuisschool.

Het paramedisch team bestaat uit:
• psycholoog,
• kinesitherapeut,
• ergotherapeut,
• logopedist,
• maatschappelijk werker,
• verpleegkundige en
• zorgkundige.

Ziekenhuiskosten
Tot 31 december 2018 zullen er geen kosten
aangerekend worden. Wel zal het remgeld voor
de therapieën volgens de geldende RIZIVnomenclatuur aangerekend worden. Vanaf 1
januari 2019 zal er een forfait gefacturereerd
worden.

Bereikbaarheid
Er is mogelijkheid tot leerlingenvervoer indien
de medische en/of psychische toestand van de
revalidant dit toelaat.

Organisatie
De organisatie is gebaseerd op het integratiemodel waarbij de revalidatie de hele dag door
samenloopt met de pedagogische aanpak. De
medische, verpleegkundige, therapeutische en
pedagogische aspecten worden geïntegreerd tot
een trans-disciplinaire aanpak van de adolescent met al zijn mogelijkheden en beperkingen.
De doelen worden met de revalidant en/of zijn
ouders regelmatig besproken, geëvalueerd en
eventueel bijgestuurd.

Infrastructuur
De reva-klassen van de Cardijnschool-Inkendaal
zijn gelegen op de campus van het revalidatieziekenhuis Inkendaal. De revalidanten kunnen
op deze manier gebruik maken van de
infrastructuur van het revalidatieziekenhuis:
stimulatieruimte zwembad, sportzaal,
hydrotherapieruimte, ,…
Ook hippotherapie behoort tot de
mogelijkheden.

