
Multidisicplinaire revalidatie voor
kinderen met het syndroom van

Down 

ONS TEAM

ARTS:
  Kinderpsychiater

ONZE VESTIGINGEN

LOGOPEDIST:
  Onderzoek en begeleiding van spraak, taal,
  communicatie, gehoor en schoolse
  vaardigheden.

 

ERGOTHERAPEUT/KINESIST:
  Onderzoek en begeleiding van
  handvaardigheid, lichaamsmotoriek, 
  lichaamsschema, visueel-ruitemijke 
  organisatie, executieve functies, 
  concentratie en rekenvaardigheden.

 

ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG:
  Onderzoek en begeleiding van 
  ontwikkelingssamenwerking- en/of 
  opvoedingsproblemen, emotionele- en 
  gedragsproblemen.

 

PSYCHOLOGISCH ASSISTENT:
  Planning, uitvoering en bespreking van de
  aanvangsonderzoeken.

 

MAATSCHAPPELIJK ASSISTENT:
  Intakegesprek en vraagverheldering. 
  Begeleiding van psychosociale problemen.

 

ADMINISTRATIEF PERSONEEL
 

Ilgatlaan 11 Bus 2
3500 Hasselt
011/28 68 50

car.hasselt@groeplitp.be

Welzijnscampus 23
3600 Genk

089/35 03 37
car.genk@groeplitp.be

CAR Hasselt 

CAR Genk



'CAR' staat voor 'Centrum voor Ambulante
multidisciplinaire  Revalidatie'. Wij richten
ons tot peuters, kleuters, kinderen en
jongeren tot en met 18 jaar  met een
ontwikkelingsstoornis. Na doorverwijzing van
de huisarts, arts-specialist of CLB-arts kan
uw kind bij ons terecht. Na een eerste
kennismakingsgesprek en een test- en
observatieperiode wordt bekeken of ons
therapie-aanbod tegemoet komt aan de
aanwezige hulpvragen.

We bieden  zowel individuele begeleiding
als begeleiding in groep aan, op maat van
het kind. Voor kinderen met het syndroom
van Down verdiepen we ons in enkele
belangrijke leermethodes. 

 

De Nederlandse leermethode 'De Rekenlijn'
van Stichting Scope focust zich op het
functioneel leren rekenen bij kinderen met het
syndroom van Down. 

'Kleine stapjes' van SDS is een Early
Intervention-programma (ook wel 'vroeghulp'
genoemd) voor jonge kinderen met een
ontwikkelingsachterstand. We gaan aan de
slag met ontwikkelingsvaardigheden op vlak
van taal, motoriek, sociale vaardigheden,...

SMOG  staat voor spreken met ondersteuning
van gebaren. Het helpt kinderen en jongeren
met communicatieproblemen om zich
verstaanbaar uit te drukken.  Binnen ons
centrum leren we SMOG-gebaren aan waar
nodig, zodat ook het kind met
Downsyndroom zijn behoeften kenbaar kan
maken.

WIE ZIJN WIJ?

Kleine stapjes

De RekenlijnSMOG

Leespraat

Leespraat is een Nederlandse leermethode
van Stichting Scope waarbij het lezen hand in
hand gaat met het leren praten en
communiceren. Zowel in de individuele
therapie als in de 'Leespraat-groepjes'
trachten we kinderen met Downsyndroom te
motiveren en het plezier van het lezen te laten
ervaren.

Omgaan met
geldwaardes

Naast de basisvaardigheden om te leren
rekenen, leren we het kind ook rekenen met
geld. Het verschil tussen munten en biljetten
komt aan bod, alsook het herkennen van van
de verschillende waardes. Tijdens
spelactiviteiten oefent het kind het kopen,
betalen en teruggeven van geld actief in.

Spelenderwijs gaan we aan de slag met cijfers,
hoeveelheden, begrippen als 'meer', 'minder',
'plus', 'min',... 

ONZE MISSIE

Als dienst voor ambulante revalidatie zetten
wij in op een kwaliteitsvolle behandeling en
begeleiding om te komen tot een beter
persoonlijk en sociaal functioneren in het
gezin, op school en binnen andere
maatschappelijke contexten. Dit doen we aan
de hand van individuele therapie,
groepstherapie, ouderbegeleiding en
oudergroepen en door middel van het
aanbieden van vormingen aan externen
(leerkrachten, ondersteuners,
zorgcoördinatoren,...). 

Bovenstaande leermethodes schetsen een
eerste beeld van ons therapeutisch aanbod
voor kinderen met het syndroom van Down.
Andere methodieken (o.a. Feuerstein,
Sherborne bewegingspedagogiek,...) kunnen,
indien relevant voor het kind en omgeving, ook
toegepast worden. 


