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Psychotherapie:
Psycho-educatie ADHD, ASS,
leerproblemen, DCD, …
Behandeling van emotionele,
sociale, psychosomatische en
gedragsproblemen
Behandeling van eet-, slaap- en zindelijkheidsproblemen
Ouderbegeleiding
Ergotherapie:
Stimuleren van de fijne motoriek: ADLvaardigheden, kleuter- en schoolse
vaardigheden en manipuleren van fijn
motorisch materiaal
Visuele perceptie/visuomotoriek: kijken naar kenmerken grootte, kleur,
vorm, aantal, plaats en
richting – analyse en synthese
(puzzelen en nabouwen)
Grafische vaardigheden: kleuren, tekenen, schrijven, typen, …
Functioneel rekenen: metend
rekenen (tijdsstructuratie, geld rekenen en metriek stelsel)
Kinesitherapie:
Stimuleren van de grove motoriek,
psychomotoriek en neuromotoriek
Aanleren van functionele
vaardigheden
Relaxatie

Intensieve samenwerking met :




ouders via overleg en training
betrokken netwerkpartners zoals :
school, clb,… door middel van
overlegvergaderingen

Hoe komt u
bij ons terecht?
We zijn een gespecialiseerde
tweedelijnsdienst,
vandaar kunt u enkel bij ons
terecht na doorverwijzing van:



aam van or ganisatie

C.A.R.

Plaats hier de slogan van u bedrijf.
Tel: 555 555 555

CLB-team en CLB-arts

Heistlaan 123
8300 Knokke-Heist

050/530.520


Geneesheer-specialist



Huisarts

siska.cauwe@cvdo.be

Wat doen we ?

Wie zijn we ?

Multidisciplinair onderzoek
met het oog op behandeling

We zijn een Centrum voor
Ambulante Revalidatie (C.A.R.)
We staan in voor onderzoek en
behandeling van:
a. Kinderen en volwassenen met
gehoorproblemen
b. Kinderen met:
 Autismespectrumstoornissen (ook
adolescenten)
 ADHD (ook adolescenten)
 Complexe ontwikkelingsstoornissen 
uitvallen op meerdere
ontwikkelingsdomeinen
 Ontwikkelingsproblemen ten gevolge van mentale handicap
 Complexe gedragsstoornissen
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Inhoud standaardonderzoek:
Intake en medische intake
Logopedisch onderzoek
Ergotherapeutisch onderzoek
Kinesitherapeutisch
onderzoek
Psychologisch onderzoek
Adviesgesprekken
Afhankelijk van de
aanmeldingsproblematiek zijn
er bijkomende onderzoeken,
zoals:
Emotioneel onderzoek
Autismeonderzoek
Schoolobservatie
Thuisobservatie
Audiologisch onderzoek

Multidisciplinaire revalidatie
individueel of in groepsverband:




















Logopedische therapie:
Articulatietraining
Behandeling van taalproblemen
Versterken van de auditieve
basis- en rekenvoorwaarden
Behandeling van leerproblemen
Audiologie:
Hoortraining
Audiologische hulpmiddelen en hoorapparaten opvolgen
Spraakafzien, liplezen en
psycho-educatie gehoor
Psychologische begeleiding:
Psycho-educatie ADHD en ASS
Aanleren van de
basisvoorwaarden om te komen tot
een goede werkhouding
Aanleren van een goede
werkhouding aan de hand van een
stappenplan
Executieve functietraining
Huiswerk- en studiebegeleiding
Geheugentraining
Sociale vaardigheids- en
emotietraining
Speltraining

