
KOSTPRIJS

Indien men met een revalidatieprogramma wenst te 
starten, is een goedkeuring vanwege het RIZIV noodzakelijk. 
De hulpverlening, zowel onderzoek als begeleiding, 
wordt grotendeels vergoed door het ziekenfonds. De 
cliënt zelf betaalt een minimale remgeldbijdrage per 
aanwezigheidsdag. Cliënten die recht hebben op een 
verhoogde tegemoetkoming worden hiervan vrijgesteld.

CAR maakt deel uit van de Groep LITP 
en is erkend door het VAPH en het RIZIV

www.kohesi.be

• CAR HASSELT

• CAR GENK

• CAR BERINGEN

Weekdagen: van 08.00 tot 20.00 uur
Zaterdag van 08.30 tot 12.30 uur

ONZE VESTIGINGEN

OPENINGSUREN

Welzijnscampus 23 bus 1
3600 Genk
Tel: 089 35 03 37
E-mail: car.genk@kohesi.be
www.kohesi.be

Harmoniestraat 9
3580 Beringen
Tel: 011 45 84 84
E-mail: car.beringen@kohesi.be
www.kohesi.be

Ilgatlaan 11 bus 2
3500 Hasselt
Tel: 011 28 68 50
E-mail: car.hasselt@kohesi.be
www.kohesi.be

AMBULANTE  REVAL IDAT I E  •  KOHES I

ONS TEAM

Om hulp te bieden bij deze problemen staat het CAR ter 
beschikking met een gespecialiseerd, multidisciplinair team.
 
•   ARTS: 

psychiater/revalidatiearts, kinderpsychiater en NKO-arts
 
•  LOGOPEDIST/AUDIOLOOG: 

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

 
•  ERGOTHERAPEUT/KINESITHERAPEUT: 

Onderzoek en begeleiding van handvaardigheid,  
lichaamsmotoriek, lichaamsschema, visueel- ruimtelijke 
organisatie, temporele en visuele structuratie, executieve 
functies, concentratie en rekenvaardigheden.

 
•  ORTHOPEDAGOOG/PSYCHOLOOG: 

Onderzoek en begeleiding van ontwikkelings- 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

Centrum voor Ambulante
Multidisciplinaire Revalidatie 

van Ontwikkelingsstoornissen

AMBULANTE  REVAL IDAT I E  •  KOHES I



WIE KAN BIJ ONS TERECHT ?

WIJ RICHTEN ONS TOT:
•  Peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot en met 

18 jaar met een autismespectrumstoornis
•  Kleuters, kinderen en jongeren tot en met 18 jaar 

met ADHD en comorbide stoornissen
•  Personen van alle leeftijden met stotterproblemen 

(enkel in Genk)
•   Personen van alle leeftijden met gehoorproblemen  

waaronder C.I. (enkel in Hasselt)
•  Peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot met  

18 jaar met een mentale beperking (IQ < 70)
•  Peuters, kleuters, kinderen en jongeren tot en met 

18 jaar met complexe ontwikkelingsstoornissen 
d.w.z.: ernstige uitvallen op tenminste twee van de 
volgende domeinen:

 •  taal of schoolse vaardigheden
 •  motorische vaardigheden
 •  aandacht en/of geheugen en /of  

executieve functies
 •  psychosociale vaardigheden
 •  auditieve en/of visuele perceptie 
 •  visuo- spatieel functioneren

HET HULPVERLENINGSPROCES

Hulpverlening in ons centrum kan enkel op verwijzing 
van de huisarts, arts-specialist of CLB-arts.
Men kan telefonisch aanmelden via de sociale dienst. 
Na de aanmelding zal in een eerste gesprek verder 
ingegaan worden op:
•  de ontwikkeling
•  de huidige probleemstelling
•  de hulpverleningsgeschiedenis
•  de hulpvraag
•  de verwachtingen

Indien we van mening zijn vanuit ons centrum een 
aanbod te kunnen doen, volgt een uitgebreide test- en 
observatie-periode om de problemen die zich stellen 
zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven, de sterktes 
en zwaktes in kaart te brengen.

HET HULPVERLENINGSAANBOD

Gemiddeld twee- tot driemaal per week komt de cliënt 
naar het centrum voor een begeleiding van minstens 
één uur. De begeleiding kan individueel en / of in groep 
zijn. Het hulpverleningsaanbod is zowel gericht op de 
cliënt als op zijn context.

MISSIE VAN ONZE VOORZIENING

Wij zijn een dienst voor ambulante hulpverlening en stellen 
ons tot doel het aanbieden van kwaliteitsvolle behandeling 
en begeleiding om te komen tot:
• Een beter persoonlijk en sociaal functioneren:
 • In het gezin
 •  De school/het werk/andere maatschappelijke 

situaties.
•  Betere afstemming van de omgeving op de specifieke 

noden van de persoon

De bekomen gegevens bespreken wij tijdens het 
adviesgesprek en zo nodig wordt een revalidatievoorstel 
uitgewerkt. 
Indien we geen aanbod kunnen doen dat beantwoordt 
aan de hulpvraag verwijzen we naar een andere dienst.
Na goedkeuring door de arts van de mutualiteit begint 
een intensief, multidisciplinair revalidatieprogramma.


