
Hoe een aanvraag doen?

Een aanvraag tot opname gebeurt steeds schriftelijk via een 
standaardformulier en medisch verslag door de behandelende arts 
of specialist en wordt doorgestuurd naar de opnamedienst van 
Revalidatieziekenhuis Inkendaal.

Na de goedkeuring van de aanvraag wordt er contact opgenomen 
met de verwijzer. Een vlotte en snelle opname wordt gerealiseerd in 
functie van beschikbaarheid.

Heeft u een vraag  
of wenst u meer informatie?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal

Inkendaalstraat 1,  
B-1602 Vlezenbeek (Sint-Pieters-Leeuw)

T 02 531 51 11  |   F 02 532 23 66

info@inkendaal.be

www.inkendaal.be

Kinderrevalidatie 
Inkendaal 
HospitalisatieVoor vragen of info m.b.t. uw opname: 

opname@inkendaal.be 
T 02 531 51 12 

De aanvraagformulieren zijn digitaal ter 
beschikking: 

www.inkendaal.be/Patient/Hospitalisatie/Uw-
opname

Contact:

Dr. Pelc - Dr. Van Rossem - Dr. Haan 
Neuropediaters 
 
Carolien Thollebeek 
Hoofdverpleegkundige D500 
T 02 531 55 01 
 
Kurt Pernet 
Hoofdtherapeut D500 
T 02 531 55 02

Bereikbaarheid met de wagen

Via de Brusselse Ring:

 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 
 Revalidatieziekenhuis Inkendaal ligt 1 km verder aan de linkerzijde  

 (aan rotonde)

 
Uit de richting Ninove - Geraardsbergen

Ijsbergstraat

Ninoofsesteenweg

Doylijkstraat

Ninove
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Wat verstaan we onder Kinderrevalidatie  
Inkendaal?

Revalidatieziekenhuis Inkendaal begeleidt en behandelt kinderen 
van 0 tot 18 jaar die door neurologische aandoeningen (aangeboren 
en verworven) -met eventueel gerelateerde respiratoire problemen- 
in hun dagelijks functioneren beperkt zijn. Een kind kan hierdoor 
sterk belemmerd worden in zijn ontwikkeling, functioneren en 
deelname aan dagelijkse activiteiten. Tijdens het revalidatieproces 
streven we er samen naar om zo veel mogelijk te kunnen spelen, 
leren, bewegen ... kind zijn, ondanks dit anders zijn. Indien de 
nood aan intensieve revalidatie hoog is, wordt het kind hiervoor 
opgenomen. Er is ook een ambulante werking. We richten ons tot 
kinderen en ouders met een hulpvraag die kadert binnen één van 
onze revalidatietrajecten.

Revalidatietrajecten binnen het 
zorgprogramma kinderrevalidatie

• Ontwikkelingsstoornissen 

o.a. prematuur met Broncho Dysplasie, epilepsie, tracheastenose,   
genetische syndromen, metabole aandoeningen, medullair lijden  

• Hersenverlamming  (Cerebrale Parese)

o.a. post-operatieve en post-botox revalidatie, respiratoire 
ondersteuning 

• Niet-aangeboren hersenaandoeningen

• Neuromusculaire aandoeningen

o.a. respiratoire ondersteuning, post scoliose operatie revalidatie

• Verworven perifere neuropathieën

o.a. Guillain Barré  syndroom, Miller Fisher syndroom

• Neuro-oncologische revalidatie

Ons multidisciplinair revalidatieteam

Onder leiding van een kinderneuroloog wordt met een 
multidisciplinair team een patiëntgericht revalidatieprogramma 
aangeboden, zowel individueel als in groep en dit afhankelijk 
van de doelstellingen. Wekelijks wordt de evolutie van het 
kind multidisciplinair besproken en geïntegreerd in zijn 
revalidatieprogramma. 

• Kinderneurologen / revalidatieartsen
• Nursing

• Kinesitherapeut
• Ergotherapeut
• Logopedist
• Psycholoog
• Maatschappelijk werker
• Diëtist
• Activiteitenbegeleider
• Leerkrachten  

Kinesitherapie:

Ademhalingskine, mobilisatie, tonificatie, evenwichts– en 
proprioceptietraining, gangreëducatie, hydrotherapie, 
hippotherapie, transfertraining …

Ergotherapie: 

Functionele vaardigheidstraining (bijv. activiteiten dagelijks leven 
(ADL), handfunctie, …), cognitieve training, hulpmiddelenadvies, 
huisbezoek …

Logopedie:

Slikrevalidatie, communicatietraining: spraak– en taalvaardigheid, 
cognitieve training …

Psychologie: 

Psychologische begeleiding kind en ouders, neuropsychologisch 
onderzoek, cognitieve training …

Maatschappelijk werk:

Opname-/ontslag begeleiding, administratie/financiële regelingen …

Dieet:

Bekijkt samen met de ouders de voedingsstatus van het kind en geeft 
adviezen waar nodig door middel van aanpassingen in consistentie, 
opstart bijvoedingen, vermageringsdieet ...

Activiteitenbegeleiding:

Spelbegeleiding, snoezelen, sensorische stimulatie, crea

Onderwijs:

Type 5 ziekenhuisschool onderwijsaanbod: 
Buitengewoon Kleuter – en Lager onderwijs  
Secundair (ASO, TSO, BSO) in samenwerking met de Cardijnschool

Kinderrevalidatie Inkendaal en RIZIV-
conventies

Interuniversitair Referentiecentrum voor Cerebral Palsy 
(CP)
Kinderen met een diagnose van hersenverlamming of cerebrale 
parese (cerebral palsy) of bij wie er vermoedens zijn in deze richting, 
kunnen onafhankelijk van de uitgebreidheid van hun aandoening 
beroep doen op het CP-Referentiecentrum voor gespecialiseerde 
medische en paramedische hulpverlening. Revalidatieziekenhuis 
Inkendaal maakt deel uit van de revalidatieovereenkomst tussen het 
RIZIV en het Interuniversitair CP-referentiecentrum CIRICU.

Neuromusculair Referentiecentrum (NMRC)
Revalidatieziekenhuis Inkendaal heeft samen met het UZ Brussel 
een revalidatieovereenkomst met het RIZIV als Neuromusculair 
Referentiecentrum (NMRC). Het NMRC biedt aan personen met een 
neuromusculaire aandoening kwaliteit in de zorg op het vlak van 
diagnose, behandeling en begeleiding. Een multidisciplinair team 
onder de leiding van een revalidatiearts neemt de patiënt onder zijn 
hoede.

De equipe van Revalidatieziekenhuis Inkendaal richt zich vooral op 
het revalidatieproces, waarbij de therapie en de hulpmiddelen zijn 
aangepast aan de evolutie van de aandoening.

AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT)
Het centrum voor AdemhalingsOndersteuning Thuis (AOT) volgt uit 
een Conventie tussen het RIZIV en Revalidatieziekenhuis Inkendaal 
samen met UZ Brussel met betrekking tot chronische mechanische 
ademhalingsondersteuning thuis. Het doel is patiënten met 
ademhalingsinsufficiëntie ook thuis te ondersteunen met adequate 
apparatuur en zorg.


