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Inleiding 
 

Ook 2016 behoort ondertussen tot het 
verleden. 

Telkens we beginnen aan een 
jaarverslag, overkomt ons de gedachte 
dat een jaar eigenlijk heel snel voorbij 
is en dat er derhalve niet zoveel kan 
gerealiseerd worden….. tot we echter 
een inventaris maken van hetgeen we 
gedaan hebben en telkens moeten 
vaststellen dat dit ook dit jaar zo was. 

2016 was een jaar waarin we met een aantal markante feiten werden geconfronteerd: eerst 
en vooral waren er een aantal overlijdens van mensen uit de onmiddellijke omgeving. 
Ondanks het hoge ritme op onze arbeidsvloer kom je zo steeds tot de essentie van het 
bestaan. 

Maar het therapiegebeuren en het “Accentbestaan” blijft doorgaan ……. in een snel tempo.  

We werkten verder aan ons kwaliteitsvol imago op vlak van diagnostiek en behandeling van 
in hoofdzaak de groep autismespectrumstoornissen en ADHD en dat lukt wonderwel. Het 
lukt zodanig goed dat er een oud spookbeeld weer aan de horizon dreigt te verschijnen, met 
name de wachtlijsten.  Enerzijds is dit negatief, anderzijds betekent dit dat tal van 
gespecialiseerde instanties beroep willen doen op onze kennis en onze expertise. En dat 
geeft ons allen een heel, heel goed gevoel. 

Yvan Winne 
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Accent en zijn personeel 
 

Naast een aantal vervangingen omwille van langdurige 
afwezigheden wegens ziekte dienden wij te voorzien in de 
vervanging van Tim Verbeke. Hij was ruim 4 jaar onze 
therapeutisch coördinator en speelde een belangrijke rol in de 
reconversie die ons Centrum ondergaan heeft. Hij kreeg de 
kans om bij WINGG aan de slag te gaan: vooral het feit dat de 
tewerkstelling heel dicht bij zijn woonplaats was, deed hem 
beslissen om deze nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij wensen 
hem het allerbeste en gaan beiden in de beste verstandhouding 
uit elkaar. 

Hij wordt opgevolgd door Liedewij Verhaeghe. Zij is Master in de psychologie en tevens 
Doctor in de psychologie. Haar doctoraat volgde zij bij prof. dr. Herbert Roeyers 
(Department of experimental clinical and health psychology): zij bezit dus heel ruime kennis 
over de doelgroepen die wij hier behandelen. Wij hebben het volste vertrouwen in Liedewij 
en zijn er zeker van dat zij de geknipte persoon is om deze niet eenvoudige opdracht op zich 
te nemen. 

 

Personeelsbestand 

 

Winne Yvan     directeur 
Meersman Guy    revalidatiearts/ medisch directeur 
Van Lysebeth Sarah-Ann kinder- en jeugdpsychiater 
Renier Omer    kinderneuroloog/ professor op rust 
Vergote Inès    sociaal assistente 
Gheysen Véronique   logopediste 
Vanpoucke Shana   logopediste  (interim) 
Verraes Karolien   logopediste 
Vanthuyne Marian   logopediste 
Vandekerkhove Mieke  logopediste 
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Verbauwhede Arabelle  logopediste 
Feryn Kaat     ergotherapeut 
Verdonckt Sibylle   ergotherapeut 
Persyn Katrien    ergotherapeut 
Clarysse Nel    ergotherapeut 
Bruynooghe Sarah   ergotherapeut   (interim) 
Pollentier Rita    psychomotorisch therapeute 
Ostijn Frieke    psychomotorisch therapeute 
Verbeke Tim    therapeutisch coördinator/psycholoog 
Verhaeghe Liedewij   therapeutisch coördinator/psycholoog 
Wolfcarius Karen   psychologe 
Lagae Helena    psychologe   (interim) 
Parmentier Hendrieke  logistiek 
Beernaert Sylvie   logisitiek 

 
In memoriam .... 

 

 

2016 was een donker jaar op vlak van overlijdens .... Het is goed hier een ogenblik stil te 
staan bij mensen die elk op hun eigen manier iets met Accent te maken hadden. 

Scherpereel Jenny: geboren op 29 juni 1931 en overleden op 30 april 2016. Zij was de 
echtgenote van Raoul Degrande. Raoul heeft zich jaren ingezet op bestuursvlak voor ons 
centrum. Naast zijn bestuursfunctie was hij ook operationeel heel actief bezig in de periode 
dat het centrum nog op de Pottelberg gevestigd was. Raoul heeft de verdienste dat hij een 
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aantal moeilijke jaren overbrugd heeft en het een open vraag blijft of Accent zonder zijn 
hulp op vandaag had bestaan... 

Tomme Karel: geboren op 2 juni 1964 en overleden op 1 mei 2016. Hij was de echtgenoot 
van Véronique Gheysen, logopediste  met een heel lange staat van verdienste in ons 
Centrum. Karel was een sympathieke man die er altijd stond voor Véronique en zijn twee 
kinderen. 

Vandekerchhove Jo: geboren op 19 juni 1965  en overleden op 27 juli 2016. Hij was een 
aantal jaren lid van onze algemene vergadering. Zijn technische kennis en  zijn menselijke 
capaciteiten waren door iedereen gekend.  

Linster Greet: geboren op 14 augustus 1976  en overleden op 17 december 2016. Zij werkte 
enige tijd als onderhoudswerkvrouw in ons centrum. Een stille kracht die toegewijd haar 
werk ter harte nam. 

Human Resource Management doorgelicht 

Door Quest it, een totaal onafhankelijke extern expertisebureau werd een doorlichting 
verricht over ons HRM beleid. 
Samengevat kregen we dit rapport met dien verstande dat a = niet goed, b = goed en c = 
zeer goed. 

 
 

Het rapport had volgend besluit voor ons klaar: 
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Aandachtspunten: 
Het overbrengen van de expertise inzake HR op overige medewerkers. Gezien de kleine 
schaalgrootte van Accent is de bevoegdheid en expertise inzake HR vervat in de functie en 
rol van directie. Het koppelen van een belangrijk expertisedomein aan één medewerker in 
de organisatie houdt steeds het gevaar voor continuïteit in. 
Gezien de krappe arbeidsmarkt voor diverse hoog-specialistische functies is het bereiken van 
diversiteit op de werkvloer op vandaag een onhaalbare doelstelling. 

Zeer goed: 
Accent beschikt over een zeer sterk uitgewerkte HR-cyclus waar het functieprofiel een 
centrale rol in opneemt. Er is sterke aandacht voor een onderbouwde aanpak inzake 
werkdruk(beleving) en psychosociale belasting op het werk. 
In de HR-benadering heeft Accent een sterke aandacht voor evidence based werken, en 
hecht veel belang aan objectieve onderbouwing en een systematische en pragmatische 
benadering. 
Passend binnen het financieringskader waarbinnen Accent actief is, is er een sterke 
aandacht voor output- en resultaatsgericht werken waarbij het kleine team van veelal hoog 
opgeleide professionals regelruimte en inspraak krijgt. 

Minpunten: 
geen 

Technische realisaties in 2016 
 
Nieuwe poort en carport: onze oude houten poort kreunde onder de jaren intensief gebruik 
en werd ingeruild voor een mooie metalen versie. Daarnaast werd ook een carport geplaatst 
aan de zijkant zodat kinderen die met de bus komen, in droge omstandigheden in ons 
centrum geraken. 
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Nieuwe therapeutische keuken: de nood aan een ruimte waar via kookactiviteiten 
groepssessies konden georganiseerd worden, was groot. Omwille van die reden, werd 
geïnvesteerd in nieuw keukenmateriaal en werd een tafel op maat gemaakt met 
verschillende werkniveaus. Een mooie realisatie die in korte termijn zijn nut reeds 
ruimschoots bewezen heeft. 

 

 

 

 

Renovatiewerken aan schoorsteen, dak en zijkant 
gevel. 
Ons gebouw is 40 jaar oud en stilaan dringen zich 
grondiger onderhoudswerken op. Eén van de meest 
dringende was de renovatie van onze topgevel. Dank 
aan FTP voor dit mooie werk. 
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Nieuwe website: er werden grote inspanningen geleverd om de mensen een volledig 
nieuwe website aan te bieden die volledig up-to-date is en zowel voor professionals als voor 
mensen die niet vertrouwd zijn met ons werk, een nuttig instrument is.   

 

 

Nieuwe bus: dankzij sponsoring van BNP Paribas Fortis konden wij een nieuwe bus 
aankopen. Onze Citroën Berlingo die ons jarenlang probleemloos heeft vervoerd werd 
vervangen door een Volkswagen Caddy. Ecologische motieven waren doorslaggevend in de 
aankoop: een kleine bus met een kleine benzinemotor zal een stuk milieuvriendelijker zijn 
dan onze vorige diesel. 
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Facebook en Twitter: Accent springt op de trein van de vernieuwing en sociale media 
konden dan ook niet uitblijven. Na enige tijd van zoekwerk wat kan en wat niet kan, is onze 
Facebookpagina een mooi klankbord van onze instelling. Het is de bedoeling dat er op een 
meer luchtige manier aan de mensen meegedeeld wordt wat er in Accent reilt en zeilt.  
Onze Twitterpagina is er dan vooral om op een korte kernachtige wijze boodschappen heel 
snel de wereld in te sturen. 

 

Renovatie psychotherapielokaal 
Het lokaal psychotherapie werd volledig herschilderd en herbehangen. Tevens werden er 
nieuwe meubelen aangekocht zodat we hier een lokaal tot stand brachten dat heel geschikt 
is voor de werking van een psychologe. 
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Unit De 
Zevensprong 
 

 

 

 

 

  

Werking kleutergroepen: 

Dit jaar konden we snel van start gaan met de twee groepjes. Acht nieuwe kleuters konden 
dit jaar starten. De kleuters werden opnieuw volgens niveau ingedeeld om de groepjes een 
optimaal aanbod te kunnen geven. 
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Een tweetal kleuters konden beroep doen op onze vervoersdienst waardoor zij er ook 
telkens bij konden zijn. 

De therapiefrequentie blijft op tweemaal per week gedurende twee uur. Het 
therapieaanbod en de structuur blijven qua vorm hetzelfde.  

Ook dit jaar leggen we inhoudelijk andere klemtomen en dit volgens de noden van de 
kleuters. Via wekelijks overleg wordt bijgestuurd waar nodig. De thema’s blijven zeer ruim 
zodat we de verschillende doelstellingen vanuit de verschillende disciplines voldoende aan 
bod kunnen laten komen. Op die manier kunnen we ook ingaan op wat de kinderen zelf 
aanbrengen of waar ze bijzondere interesse voor tonen. Het afgelopen jaar werkten we o.a. 
rond lichaamsbewustzijn, een koffer vol vormen, cijfers… Periode-gebonden thema’s zoals 
feestdagen bieden onvoldoende ruimte om de basisdoelstellingen aan bod te laten komen. 

Om de doelen binnen de verschillende disciplines te concretiseren en nog beter op elkaar af 
te stemmen,  wordt een standaardschema gebruikt,  met een overzicht van de doelstellingen 
per discipline en de integratie-activiteiten.  De oefenstof herhalen in verschillende varianten 
is immers het meest effectief.  

Bijscholing:  

Het voorbije jaar werd de studiedag ‘werkhouding bij kleuters’ van Kaat Timmerman 
gevolgd. De basisvaardigheden inzake werkhouding (ik zit stil, ik zwijg, ik luister) kwamen 
hier aan bod. Ook een extra opleiding Sherborne werd gevolgd.  

Aankopen:  

Dit jaar werd een laden-/sorteerrek aangekocht. Aan de hand van pictogrammen kunnen de 
kleuters zelfstandig het nodige materiaal halen. Er werden boxen gekocht om materiaal per 
thema te ordenen.  

Ouderwerking: 

De ouders worden uitgenodigd om enkele sessies bij te wonen met het oog op: 

- Inzicht te verwerven in de verschillende doelstellingen en de structuur van de 
groepstherapie. 

- Meegeven van concrete tips om thuis toe te passen. 

- Samen beleven en samen ontdekken met het kind, genieten van de ouder-kindrelatie via 
Sherborne.  

Dit wordt door de ouders als positief ervaren. 

Samenwerking met leerkrachten: 

In functie van zowel stimulatie als opvolging en evaluatie van de ontwikkeling vindt 
regelmatig een multidisciplinair overleg plaats. Daarnaast worden ook systematisch 
klasobservaties gedaan om meer zicht te krijgen op het functioneren van het kind in de 
klassituatie. De leerkrachten worden uitgenodigd om een sessie bij te wonen om meer zicht 
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te krijgen op het functioneren van het kind in een kleine groep. Deze bovenstaande 
momenten zijn tevens ook gelegenheden om informatie uit te wisselen. 

Aandachtspunt: 

Dit jaar werd er gezocht naar manieren om met ongewenst gedrag om te gaan. Via het in 
kaart brengen van het probleemgedrag werd gestart met het opstellen van een 
beloningssysteem. Dit wordt verder uitgewerkt en geëvalueerd.  

 

Het kleuterteam, 

Ergotherapeute, Katrien Persyn                                                                                             
Logopediste, Marian Vanthuyne                                                                                     
Psychomotorisch therapeute, Frieke Ostijn                                                                                    
Psychologe, Karen Wolfcarius, Helena Lagae 

 

Unit ADHD 
 
Het ADHD- team is samengesteld uit: Karen 
Wolfcarius (psychologe), Karolien Verraes 
(logopediste), Sibylle Verdonckt 
(ergotherapeute) en Helena Lagae 
(psychologe). 

 

OPTIMALISEREN GROEPSTRAINING VOOR KINDEREN MET ADHD 

Zoals de voorbije jaren werden twee reeksen groepstrainingen voorzien voor een viertal 
kinderen met ADHD: de Ferry-groepen. Er werd verder gebruik gemaakt van een bestaande 
werkmethode en boek ‘Zo snel als een Ferrari’ van Tirtsa Ehrlich en Jacqueline Hilbers. De 
cursus is een psycho-educatiecursus. Dat houdt in dat de kinderen in de cursus meer inzicht 
krijgen in de problematiek. We leren hen op een positieve manier omgaan met hun ADHD.  

In tegenstelling tot vorige schooljaren, gingen de sessies wekelijks door wat voor meer 
duidelijkheid en continuïteit zorgde voor de kinderen en hun ouders. Er werden enkele 
activiteiten toegevoegd waarbij de nadruk ligt op het oefenen van sociale vaardigheden, 
omgaan met boosheid, planmatig werken. We sluiten de sessies af met een groepsbeloner.  

 

OUDERTRAINING  

De oudertraining, gebaseerd op het boek ‘Zet mij even op pauze’ uitgegeven via het SIG, wordt 
nog steeds ingericht. We splitsen de sessies op in tien sessies van één uur, en dit 
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tweewekelijks. Op die manier krijgen we de kans om meer concrete voorbeelden aan te 
bieden en dieper in te gaan op vragen van de ouders. Zo wordt samen nagedacht over een 
optimaal beloningssysteem voor hun kind. Deze manier van werken wordt door de ouders als 
positief ervaren, de link met de thuissituatie wordt erg op prijs gesteld. De ouders krijgen 
steeds een bundel van de gevolgde sessie mee naar huis. De bundel werd aangevuld met 
nieuwe elementen en beeldmateriaal. 

 

EXTRA MUROS ACTIVITEITEN 

Via de serviceclub Mercurius kregen wij een mooi bedrag om te besteden aan extra muros 
activiteiten. Tijdens de zomervakantie werden de kinderen uit de Ferry-groepjes teruggezien. 
De kinderen kwamen eerst twee uren naar Accent. Binnen die tijd werd de leerinhoud uit de 
voorbije groepswerking nog even doorlopen, er werd nagegaan wat de kinderen opgestoken 
hadden via een kwis. De therapeuten merkten dat de kinderen inhoudelijk toch heel wat 
hadden onthouden rond psycho-educatie ADHD. Daarnaast werd de komende extra muros 
activiteit voorbereid: sociale regels, spelregels, bieden van voorspelbaarheid. 

Vier verschillende activiteiten konden worden georganiseerd:  

- Knutselactiviteit in een hobbywinkel geleid door een lesgeefster waarbij de nadruk lag 
op planmatig werken, taakspanning, flexibel denken en creativiteit. 

- Minigolf outdoor en bowling waarbij de nadruk lag op sociaal communicatieve 
vaardigheden, het volgen van de spelregels. 

- Adventure parcours in Avanco: waarbij de nadruk lag op samenwerken, grenzen 
verleggen, sociaal communicatieve vaardigheden. 
 Dit werd als erg positief ervaren door de kinderen en de begeleiders. Ook de 

ouders toonden hun appreciatie.  
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SAMENSTELLEN INFOPAKKET VOOR OUDERS 

De informatiebundel die vroeger reeds werd samengesteld, wordt verder aangevuld en 
meegegeven met de ouders die dit wensen. De infobundel ‘Een gids over ADHD voor ouders 
en familie’ wordt meegegeven met de kinderen die de groepstraining volgen. Ouders worden 
op de hoogte gesteld van informatieavonden georganiseerd door Zit Stil via Facebook, mail, 
brief of mondelinge overdracht. Enkele ouders namen deel aan deze activiteiten. 

 

SAMENSTELLEN INFOPAKKET VOOR SCHOOL 

Er werd een informatiebundel met heel wat bruikbare tips samengesteld voor de leerkrachten 
in de klas. Met de bundel kunnen de leerkrachten die dat wensen onmiddellijk aan de slag.  

LIDMAATSCHAP ‘Zit Stil’  

Het lidmaatschap werd vernieuwd. De tijdschriften werden gelezen en de belangrijkste 
artikels werden doorgegeven. 

LIDMAATSCHAP OVERLEGGROEP 3-TRAPSRAKET ADHD 

Sinds de opstart van de drietrapsraket is ons revalidatiecentrum een vast lid. Dit jaar waren er 
vier bijeenkomsten waarbij onze directeur actief lid is.                                                          

OPVOLGEN NIEUWSTE ONTWIKKELINGEN  

Met het team wordt ernaar gestreefd om de laatste nieuwe ontwikkelingen op vlak van ADHD 
op te volgen. Dit door het doornemen van interessante artikels, sites en boeken. Dit jaar 
werden enkele studiedagen gevolgd: 
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Zit Stil bijeenkomst Harelbeke: ADHD en medicatie 
Zit Stil bijeenkomst Ieper: ADHD  algemeen  / ADHD en zelfbeeld 

  

DOELSTELLINGEN 2017 

- Verder organiseren en optimaliseren van de oudertraining. 
- Verder organiseren en optimaliseren groepstraining bij kinderen met ADHD.    
- Opvolgen van de recente ontwikkelingen.  
- Haalbaarheid van brussentraining nagaan (informatie opzoeken en eventueel 

organiseren van sessies). 
- Informeren van grootouders: belangstelling nagaan en eventueel informatiebundel 

samenstellen en voorstelling maken (vorm, aantal sessies, …). 
- Haalbaarheid nagaan en verder organiseren van externe activiteiten tijdens de 

zomervakantie met kinderen met ADHD. 

 

Unit Autismespectrumstoornissen 
 

Kinderen met autismespectrumstoornis (ASS) 
vormen één van de grootste doelgroepen in Accent. 
Het centrum kan zich profileren als een centrum met voldoende kennis en expertise op het 
vlak van zowel diagnostiek als behandeling van kinderen met ASS. Aan de basisvoorwaarden 
van de in september 2015 vooropgestelde “Kwaliteitsstandaard voor de zorg voor kinderen 
en jongeren met een autismespectrumstoornis binnen de Vlaamse Centra voor Ambulante 
Revalidatie” wordt voldaan.  

Het diagnostisch proces naar ASS in Accent staat op punt en volgt de meest recente 
richtlijnen. Het centrum doet aan categorale en indicerende diagnostiek bij kinderen tussen 
3 en 12 jaar, aan de hand van wetenschappelijk onderbouwde instrumenten. Hoewel 
jongere kinderen ook kunnen worden onderzocht, blijken ouders van kinderen binnen deze 
leeftijdsgroep de weg naar ons centrum minder te vinden. 

In Accent wordt voor kinderen met ASS zowel individuele multidisciplinaire therapie alsook 
groepstherapie aangeboden. Individuele multidisciplinaire therapie richt zich enerzijds op de 
kernmoeilijkheden van kinderen met ASS, maar ook op co-morbide problematieken. Het 
Impact-programma, een veelbelovend programma specifiek voor erg jonge kinderen, werd 
verder uitgediept. Het nodige materiaal werd aangekocht en andere praktische noden 
werden uitgeklaard.  

De groepstherapie is ondertussen een vast element in de behandeling van kinderen met 
ASS. Er is een groep rond perspectiefnemingsvaardigheden en sociale vaardigheden en 
daarnaast is er ook een aangepast programma voor jongere kinderen. In september 2016 
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werden er vier groepstrainingen gestart, die gedurende het volledige schooljaar zullen 
voortduren.  

In 2016 volgden de ouders van 13 kinderen met ASS de oudertraining. Er werden drie 
oudergroepen georganiseerd, verspreid over het jaar. In deze groep wordt informatie rond 
ASS en de aanpak van kinderen met ASS op een interactieve manier gedeeld, waarbij twee 
therapeuten de informatie overbrengen. Er is minstens evenveel ruimte voor het delen van 
ervaringen door de ouders. De tevredenheid van de ouders werd na afloop van deze 
groepen bevraagd, met een algemeen positieve waardering van de ouders als resultaat. 
Ouders gaven aan concreet aan de slag te kunnen met de gegeven tips en vinden dit de 
grootste meerwaarde van het groepsprogramma. 

In 2016 werd er geen groepsprogramma voor broers en zussen van kinderen met ASS 
georganiseerd, omdat te weinig broers en zussen zich kandidaat stelden. Dit programma zal 
in de toekomst zeker nog worden hernomen. 

Aangezien de transfer van aangeleerde vaardigheden en kennis bij kinderen met ASS steeds 
een belangrijk aandachtspunt vormt, werd ook in 2016 maximaal ingezet op contact met de 
verschillende betrokken partijen. Ouders werden actief betrokken bij de therapie en werden 
regelmatig uitgenodigd voor een overleg. Ook het contact met de schoolcontext van het 
kind met ASS alsook het contact met andere hulpverleners werd steeds als belangrijk gezien. 

 

 

.  
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Wat denken onze medewerkers over Accent ? 
 
Medewerkers zijn de vereniging zelf en bepalen de kwaliteit en de sterkte. Hun mening is 
dan ook ontzettend belangrijk. Al de medewerkers hebben de vragen beantwoord en men 
kon scoren tussen 0 ‘volledig niet akkoord’ en 10 ‘volledig akkoord’. Belangrijk hierbij is dat 
na het invullen van de vragenlijsten hieraan met iedereen een functioneringsgesprek wordt 
gevoerd om zo het cijfermateriaal nog beter te kunnen begrijpen. 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

 

Zeer positieve benadering. Algemeen (niet te vermijden pijnpunt) is dat de intensiteit van 
het werk zeer wisselend is in periodes.  
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X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

Cijfers spreken voor zich. Op alle vragen ivm alle vormen van samenwerking (collega’s 
onderling, samenwerking met therapeutisch coördinator, directie) gaan de scores nooit 
onder 8 op 10. 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

 

Personeel reageert heel positief op de vragen of ze kunnen bijleren. Ook hier nergens een 
score onder de 8 op 10.  
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X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

De arbeidsomstandigheden zijn wat betreft de mensen op de werkvloer ok. Met een 
gemiddelde van 8,2 op 10 worden hoge scores bereikt. 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

 

Wekelijks staat 1 uur geprogrammeerd om met mensen uit iedere discipline over zaken van 
gedachten te wisselen, beslissingen te nemen, .....  kortom een democratisch model 
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waardoor werknemers zich betrokken voelen bij de werking. Dergelijk model moet echter 
wel werken en dat blijkt uit de bevraging. Alle scores zijn boven de 8 op 10. 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

 

Verschillende diensten, verschillende units, uitvoeren opgelegde multidisciplinariteit,druk 
om onze capaciteit te behalen, kritische massa inzake behandelingen ASS .... werken in een 
centrum is complex. Ondanks die complexiteit slagen we er in om de tevredenheid over  
eigen werk en werkprocessen hoog te houden. 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 
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Communicatie is cruciaal in iedere onderneming. Dit jaar zijn we door het invoeren van een 
SharePointPlatform er heel sterk op vooruitgegaan. Nochtans zijn er nog enkele 
aandachtspunten: zo wil men beter op de hoogte gehouden worden als er externe diensten 
komen om werken uit te voeren (loodgieter, schilder, ...). 
Ook moeten we er ons voor hoeden dat de units ASS en ADHD niet te veel op een eiland 
opereren en is communicatie tussen beiden regelmatig nodig. 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

Midden het werkjaar aan de slag gaan met een nieuwe therapeutisch coördinator is een 
ganse uitdaging en was oorzaak van heel wat kopbrekens.... hoe zal dit gaan? Hoe gaat alles 
zijn vervolg krijgen? 
De kopzorgen bleken voor niks nodig. Liedewij heeft een mooie start genomen en dit blijkt 
uit de grote tevredenheid die de mensen uiten ten aanzien van haar werk en engagement. 
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X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 

Directie in een klein centrum betekent vaak „manusje van alles“: HRM, financieel beleid, 
preventieadviseur, kwaliteitscoödinator, ja zelfs eerste hulp bij arbeidsongevallen, .... 
ondanks deze brede waaier en het gebrek aan tijd om echt op het therapiewerkveld actief te 
zijn, geven de cijfers aan dat er een (wederzijds) vertrouwen bestaat. Mogen we stellen dat 
dergelijke bevraging (werknemers evalueren hun directie) zelden gebeurt ? ? 

 

 

X as = verschillende vragen 
y as= score van 0 tot 10 
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Het is ook interessant om naast een aantal deeldomeinen zicht te krijgen op de algemene 
beoordeling die onze werknemers hebben van Accent. In deze bevraging zien we dat Accent 
er staat en dat de mensen (terecht) overtuigd zijn dat we kwalitatief goed scoren. 

 

X as = de verschillende werknemers 
y as= score van 0 tot 10 

 

In 1 vraag je mening geven, je emoties ventileren, in één vraag een finaal oordeel vellen: niet 
gemakkelijk maar wel erg leerrijk.  En die vraag was: „Geef inzake algemene tevredenheid 
over Accent als werkgever een cijfer op 10“. 

Op de grafiek zie je de verschillende antwoorden. Als algemeen gemiddelde wordt 8,6 
gescoord. Een score waar we met z’n allen fier kunnen op zijn! 
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Wat denken de ouders over Accent ? 
 

Zoals ieder jaar is het met bijzonder veel interesse 
uitkijken naar wat onze ouders denken over onze 
werking. Uit hun score blijkt opnieuw hoge 
algemene tevredenheid. Over alle vragen heen 
scoren we een gemiddelde van 8,9 op 10. 

Belangrijk is wel dat één groot ongenoegen hier 
niet in vervat zit, met name de vele ontevreden ouders die op de wachtlijst staan en (heel 
terecht) menen dat zij te lang moeten wachten op hulp. Wij gaan volmondig akkoord met 
deze kritiek en voelen met deze mensen mee. Echter zijn wij gebonden aan wetgeving die 
ons verbiedt om uit te breiden en meer kinderen op te nemen in een therapieplan. 
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Wat denken de scholen over Accent ?  
 

Scholen én CLB’s zijn naast ouders heel belangrijke 
barometers. De scholen kregen 8 vragen voorgeschoteld 
en ook daar zijn de reactie heel positief. Ook hier komt 
hetzelfde pijnpunt naar boven: jammer dat men zo lang 
moet wachten op deze adequate en gespecialiseerde hulp. 

Een minpunt in ons overzicht is dat we dit jaar geen tevredenheidsmeting vanuit de CLB’s 
kunnen presteren. Er werden 18 verschillende mensen aangeschreven en we kregen slechts 
3 reacties binnen. Deze respons lijkt ons te weinig om hieraan gefundeerde conclusies te 
koppelen. We hopen van harte dat in de toekomst de CLB’s die een heel belangrijke 
stakeholder zijn, wat meer aandacht hieraan schenken zodat we adequaat op hun vragen en 
verlangens kunnen inspelen. 
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Bijscholing door medewerkers van Accent 
 

Ook in 2016 werd voldoende aandacht geschonken aan bijscholing. Naast formele 
bijscholing is er heel wat kennisoverdracht in interne werkgroepen. 

 

 

 
 

 

Medewerker: Opleiding: Opleidingsinstelling:
Feryn Kaat Timemanagement Accent
Feryn Kaat Basisprincipes EHBO Accent

Ostyn Frieke Terugkomdag basiscursus Bewegingspedagogiek volgens Veronica Sherborne UGent
Ostyn Frieke Werkhouding bij kleuters SIG
Ostyn Frieke Timemanagement Accent
Ostyn Frieke Basisprincipes EHBO Accent
Persyn Katrien Timemanagement Accent
Persyn Katrien Basisprincipes EHBO Accent
Pollentier Rita autisme in families uit andere culturen SIG
Pollentier Rita recente neurologische ontwikkelingen SIG
Pollentier Rita Timemanagement Accent
Pollentier Rita Basisprincipes EHBO Accent
Vandekerkhkove Maria Timemanagement Accent
Vandekerkhkove Maria Basisprincipes EHBO Accent
Vanpoucke Shana Gespreksvaardigheden voor paramedici SIG
Vanpoucke Shana ICT-hulpmiddelen in de zorg: mogelijkheden en valkuilen SIG
Vanpoucke Shana Timemanagement Accent
Vanpoucke Shana Basisprincipes EHBO Accent
Vanthuyne Marian Timemanagement Accent
Vanthuyne Marian Basisprincipes EHBO Accent
Verbauwhede  Arabelle Acerta connect advanced Acerta
Verbauwhede  Arabelle Acerta Connect Advanced Acerta
Verbauwhede  Arabelle Timemanagement Accent
Verbauwhede  Arabelle Basisprincipes EHBO Accent
Verdonckt Sibylle hoogsensitiviteit divers
Verdonckt Sibylle  organiseren en generaliseren  bij ASS Autisme centraal
Verdonckt Sibylle Timemanagement Accent
Verdonckt Sibylle Basisprincipes EHBO Accent
Vergote Inès hoogsensitiviteit divers
Vergote Inès Timemanagement Accent
Vergote Inès Basisprincipes EHBO Accent
Verhaeghe  Liedewij Intervisiewerkgroep ASS SIG
Verhaeghe  Liedewij Intervisiewerkgroep ASS SIG
Verhaeghe  Liedewij Timemanagement Accent
Verhaeghe  Liedewij Basisprincipes EHBO Accent
Verraes Karolien Ontwikkelingsdysfasie (OD): theoretisch kader, diagnost iek en behandeling SIG
Verraes Karolien Timemanagement Accent
Verraes Karolien Basisprincipes EHBO Accent
Winne Yvan Outlook en t imemanagement allerlei
Winne Yvan De Vlaamse sociale bescherming allerlei
Winne Yvan Forum onderwijs en kansarmoede allerlei
Winne Yvan Acerta connect advanced Acerta
Winne Yvan Burn-out in de zorg KULAK
Winne Yvan burn-out allerlei
Winne Yvan HR. Stress en burn out VIVO
Winne Yvan Opleiding Coachen van mensen met stress/ burn out allerlei
Winne Yvan Office 365 Microsoft
Winne Yvan Acerta Connect Advanced Acerta
Winne Yvan Kwalitetiszorg SOM
Winne Yvan Bijscholing Bedrijfseerstehulp Rode Kruis
Winne Yvan HR-scan allerlei
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Eerste basiscursus EHBO 
 

Er werd door de bedrijfseerstehulpverlener een basiscursus gegeven aan alle 
personeelsleden met volgende items: de 4 basisstappen bij EHBO, stabiele zijlig, van buik- 
naar ruglig, Rautek, hoe handelen bij flauwte, verslikken.... een leerrijke ervaring die voor 
herhaling en uitbreiding vatbaar is. 

 
 

Evaluatie doelstellingen 2016 
 
- Reconversie: onze expertise op vlak van autismespectrumstoornissen en ADHD verder 
ontwikkelen: deze weg werd verder uitgebouwd. Op vandaag mogen wij stellen dat onze 
expertise op deze domeinen op een hoog niveau staat. 

- Onze verschillende groepswerkingen optimaliseren: groepswerkingen met de kinderen 
zelf, met de ouders, met de grootouders, met broers en zussen zijn een ingeburgerd 
gegeven geworden. Een sterk pluspunt in onze werking. 

- Afwerken van onze nieuwe therapeutische keuken die gericht is op groepsactiviteiten: dit 
werd gerealiseerd. 

- Opsmuk lokaal therapeutisch coördinator: dit werd gerealiseerd. 

- Aankoop nieuwe bus, en plaatsen carport aan zijkant van het gebouw: deze zaken zijn 
gerealiseerd. 
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- Informatisering: Approval en Acerta connect volledig leren kennen en aanwenden in 
functie van de werking en organisatie van ons centrum: deze twee programma’s die onze 
ganse werking beheersen, zijn nu volledig geïntegreerd in onze dagdagelijkse werking. 

- Overheveling van onze sector van het Federale naar het Vlaamse niveau: dit gaat trager 
dan wij verwacht hebben. Blijkbaar is dit een proces dat nog enkele  jaren zal duren 
vooraleer een toekomstgerichte visie wordt bekend gemaakt. Moeilijk voor ons om 
langetermijnvisies uit te werken.  

Doelstellingen 2017 
 

- Elektronisch dossier: wij willen voor ieder kind een volledig elektronisch dossier waar 
verschillende therapeuten op hetzelfde moment kunnen aan werken, dat overal 
raadpleegbaar en aanpasbaar is. Onze bijscholingen zouden zich grotendeels op dit domein 
richten. Om dit te realiseren, wordt ook een snellere internetverbinding voorzien. 
 
- Verhoogd comfort voor de ouders door introductie van kabeltelevisie in de wachtzaal. Op 
die manier kunnen ouders informatieve programma’s bekijken of wachtende kinderen hun 
favoriete kinderzenders bekijken. Daardoor hopen wij het wachten wat aangenamer te 
maken. Trouwens hebben wij veel respect voor ouders die het ganse jaar door, week in en 
week uit, telkens de moed en het geduld hebben om hun kind te brengen, te wachten.... 

- Verhoogd comfort voor de ouders door een totaalrenovatie van de sanitaire ruimtes. 
Onze toiletten zijn niet meer van deze tijd en daar gaan we iets aan doen. 

- Verhoogd comfort voor onze therapeuten: de zware houten ramen aan de zijkant worden 
vervangen door nieuwe exemplaren in PVC. Betere isolatie en betere 
ventilatiemogelijkheden zullen door de therapeuten die er werken, zeker geapprecieerd 
worden. 

- Speciale aandacht voor kansarme gezinnen. We gaan ons bijscholen hoe we dit met z’n 
allen kunnen aanpakken, we gaan werkingsmodaliteiten invoeren die deze mensen een stuk 
meer op hun gemak stellen. Kortom aan hen zal meer aandacht geschonken worden maar 
dan op blijvende basis. Geen éénmalig project maar een blijvend aandachtspunt in Accent. 
Dit item wordt voorwerp van de tweede pijler van ons bijscholingstraject in 2017. 

- Impact lokaal: we zullen een nieuw lokaal inrichten dat voldoet aan volgende 
doelstellingen: klein en arm aan prikkels. Voor sommige kinderen een toegevoegde waarde 
in het therapeutisch gebeuren. 

- Daarnaast willen we verder de weg bewandelen die wij in het verleden gekozen hebben: 
sterk inzetten op kwalitatieve diagnostiek én behandeling van kinderen met 
autismespectrumstoornissen en kinderen met attention deficit hyperactivity disorder. 
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Tot slot……  
 

2016 was een jaar waarbij we in eerste 
instantie stilstaan bij het overlijden van Jenny 
Scherpereel, Karel Tomme, Jo Vandekerckhove 
en Greet Linster. Dergelijke gebeurtenissen 
drukken je met je neus op de feiten en leren je relativeren. … 

In 2016 werden tal van zaken gerealiseerd: nieuwe bus, nieuwe website, verbeterde 
informatisering, …. Daarnaast kregen wij ook een uitstekend rapport door een extern 
professioneel bureau in verband met ons Human Resource Management.  

Door al deze zaken zouden we aan de kern van de zaak voorbijgaan: met onze 
personeelsploeg hielpen wij wekelijks ruim 100 kinderen én hun ouders, elk met hun eigen 
problematiek, elk met hun eigen zorgen, elk met hun eigen problemen. Ondertussen 
dienden wij ook in de vervanging te voorzien van een aantal heel ervaren mensen die 
langere tijd afwezig waren en moesten we overgaan tot de vervanging van onze 
therapeutisch coördinator. Er dienden dus op personeelsvlak tal van hindernissen genomen 
te worden om onze doelstellingen te bereiken. 

Ook de klassieke stakeholders, met name de ouders, de scholen en de CLB’s werden gepolst 
naar hun tevredenheid. Dat wij van hen een heel positieve score kregen in verband met onze 
algemene werking zorgt ervoor dat wij ook dit jaar met een heel positief gevoel afsluiten….. 

Graag zouden wij in 2017 van onze nieuwe overheid klaarheid, duidelijkheid krijgen over 
onze toekomst. Op vandaag is die nog onduidelijk. We hopen dat daar weldra meer 
duidelijkheid over zal komen. 

Dagdagelijks zetten onze medewerkers zich in: we waarderen dit en zijn hiervoor dankbaar. 
Laat de overheid nu de nodige stappen ondernemen en ervoor zorgen dat zij op een 
positieve manier deze inzet én de positieve resultaten ondersteunen met een sterk en 
daadkrachtig beleid. 

 

 

                                          



Addendum: Werking Accent 2016 in cijfers 
1. Momentopname van de actieve dossier op 31/12/2016 

1.1. Herkomst van de revalidanten 
1.2. Indexstoornis ICD – geslacht – leeftijd 
1.3. Indexstoornis ICD – onderwijsniveau 
1.4. Indexstoornis ICD – geslacht – comorbiditeit 
1.5. Aantal dossiers opgevolgd door maatschappelijk assistent en psycholoog 
2. Aangemelde revalidanten 
2.1. Aanmeldingsklacht – initiatiefnemer tot verwijzing 
2.2. Aanmeldingsklacht - geslacht – leeftijd 
2.3. Aanmeldingsklacht – onderwijsniveau 
2.4. Gevolg op aanmelding 
2.4.1. In huidig jaar aangemeld en gevolg op aanmelding 
2.4.2. In vorig jaar aangemeld met gevolg op aanmelding dit jaar 
2.5. Onderzoek en gevolg 
2.5.1. Onderzoek in huidig jaar en gevolg op onderzoek 
2.5.2. Overzicht geen voorstel tot multidisciplinaire revalidatie 
2.5.3. Relatie aanmeldingsklacht en indexstoornis ICD (na onderzoek) 
3. Wachttijden 
3.1. Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek 
3.1.1. Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek - aanmeldingsklacht 
3.1.2. Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek – leeftijd 
3.2. Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie 
3.2.1. Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie – Indexstoornis ICD 
3.2.2. Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie – leeftijd 
3.3. Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie 
3.3.1. Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie – Indexstoornis ICD 
3.3.2. Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie – leeftijd 
4. Ontslagen 
4.1. Indexstoornis ICD – reden stop 
4.2. Indexstoornis ICD – revalidatieduur bij ontslag 
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In niet-aangrenzende gemeente van de fusie 47 43,93
In andere provincie

In aangrenzende gemeente van de fusie
In niet-aangrenzende gemeente van de fusie

In buitenland
Totaal 107 100,00

1.1 Herkomst van revalidanten - op datum 31/12/2016

Woonplaats Aantal %
In dezelfde fusiegemeente als het centrum

In kerngemeente 23 21,50
In andere deelgemeente van de fusie

In dezelfde provincie
In aangrenzende gemeente van de fusie 37 34,58

% 72,90 27,10 0,00 1,87 22,43 36,45 39,25 100,00
Totaal 78 29 0 2 24 39 42 107

R94 0 1 0 1 1 0,93
R41.8 2 0 0 2 2 1,87

Q99 1 0 0 1 1 0,93
F98.9 1 0 0 1 1 0,93

F98.8 1 0 0 1 1 0,93
F94.1 1 0 0 1 1 0,93

F90.0 25 12 0 1 15 21 37 34,58
F90 6 1 0 3 4 7 6,54

F84.0 31 5 0 9 14 13 36 33,64
F84 3 0 0 1 1 1 3 2,80

F83 1 0 0 1 1 0,93
F80.8 0 1 0 1 1 0,93

F80.2 1 2 0 2 1 3 2,80
F80 1 4 0 1 4 5 4,67

F70 4 3 0 4 2 1 7 6,54

1.2 Indexstoornis ICD - geslacht - leeftijd - op datum 31/12/2016
Indexstoornis ICD Geslacht Gereg. 

bij 
Leeftijd (in jaren) Totaal %

M V 0-3 4-6 7-9 10-12 13-18 19-21 22-30 31-40 41-50 51-65 +65
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Gew. 2 3 4 5 6 4 5 6 7

F70 4 6,54

F80 5 4,67
F80.2 2,80

F80.8 1 0,93
F83 1 0,93

F84 1 2,80

F84.0 7 33,64
F90 6,54

F90.0 34,58
F94.1 0,93

F98.8 0,93
F98.9 1 0,93

Q99 1 0,93
R41.8 2 1,87

R94 0,93
Totaal 23
% 21,50 100,00
Totaal per groep

% per groep 100,00

23 83 1 107

21,50 77,57 0,93

77,57 0,93

1
83 1 107
1

1
2

1
1

1

37
1 1
37

36
6 1 7
29

1

2 3

3

1

3

7

5

1 2 3 8

3

1.3 Indexstoornis ICD - onderwijsniveau/beroepsactiviteit - op datum 31/12/2016
Indexstoornis 
ICD

Niet 
school- 
gaand

Kleuteronderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger 
onder- 

wijs

Be- 
roeps- 
opleid.

Tewerk- 
stelling

Geen 
tewerk- 
stelling

Totaal %

Gewoon Buitengewoon Gewoon Buitengewoon Gewoon Buitengewoon

+ Gon 7 Gew. + 
Gon

1 2 3 4 5 6 7 8 Gew. + Gon
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F90.0 2 1 1 F80.1 3 2,80

F90 1 2 F81.0 F81.1 1 0,93

Totaal F90 6 1 7 6,54
F90.0 18 11 0 29 27,10

Totaal F84.0 31 5 36 33,64
F90 4 1 0 5 4,67

F90 1 1 F80 1 0,93

F84.0 1 2 F80.0 F80.2 1 0,93

F84.0 1 2 F80.1 F90.0 1 0,93

F84.0 1 1 F90 1 0,93

F84.0 1 2 F81.0 F81.1 1 0,93

Totaal F84 3 3 2,80
F84.0 27 4 0 31 28,97

F84.0 1 1 F81.3 1 0,93

F84 2 0 2 1,87

F84 1 1 F90 1 0,93

Totaal F80.8 1 1 0,93
F83 1 0 1 0,93

Totaal F83 1 1 0,93

F80.2 1 1 F90.0 1 0,93
Totaal F80.2 1 2 3 2,80

F80.8 1 0 1 0,93

Totaal F80 1 4 5 4,67
F80.2 1 0 1 0,93

F80.2 1 1 F82 1 0,93

F70 1 2 F82 F84.0 1 0,93
Totaal F70 4 3 7 6,54

F80 1 4 0 5 4,67

1.4 Indexstoornis ICD - geslacht - comorbiditeit - op datum 31/12/2016
Indexstoornis ICD Geslacht Comorbiditeit Totaal %

M V Aantal comorb. 1 2 3
F70 3 3 0 6 5,61
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Psycholoog Aantal dossiers
Intake 4

Specifieke interventies tijdens de behandelingsfase 106

1.5 Aantal dossiers opgevolgd door maatschappelijk werker en psycholoog - op datum 31/12/2016

Maatschappelijk werker Aantal dossiers
Intake 67

Specifieke interventies tijdens de behandelingsfase 89

% 7,92 6,93 47,52 22,77 0,99 3,96 1,98 0,99 6,93 100,00
Totaal 8 7 48 23 1 4 2 1 7 101

taal/spraakproblemen 1 1 2 1,98
pervasieve ontwikkelingsstoornis 6 3 24 9 2 1 2 47 46,53

ontwikkelingsretardatie 1 3 3 7 6,93

leerproblemen 1 1 2 1,98
gedragsproblemen 1 1 0,99

aandacht- en concentratieproblemen 3 20 12 5 40 39,60

(vermoeden) mentale handicap 1 1 2 1,98

2.1 Aanmeldingsklacht - initiatiefnemer tot verwijzing - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Aanmeldingsklacht Initiatiefnemer tot verwijzing Totaal %

Eigen 
initiatief

Arts CLB School Andere (**)

Huisarts Specialist 1 2 3 4 5 6 7 8 9

4 ziekenhuis
7 zelfstandige therapeut

5 MPI
8 CGZ

6 Kind en Gezin, kinderkribbe
9 andere

(**) Andere
1 ander revalidatiecentrum

2 COS 3 thuisbegeleidingsdienst
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% 71,29 28,71 6,93 37,62 48,51 6,93 100,00

taal/spraakproblemen 1 1 1 1 2 1,98
Totaal 72 29 7 38 49 7 101

ontwikkelingsretardatie 5 2 3 3 1 7 6,93
pervasieve ontwikkelingsstoornis 38 9 2 17 25 3 47 46,53

gedragsproblemen 0 1 1 1 0,99

leerproblemen 0 2 1 1 2 1,98

(vermoeden) mentale handicap 0 2 1 1 2 1,98
aandacht- en concentratieproblemen 28 12 15 22 3 40 39,60

2.2 Aanmeldingsklacht - geslacht - leeftijd - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Aanmeldingsklacht Geslacht Leeftijd (in jaren) Totaal %

M V 0-3 4-6 7-9 10-12 13-18 19-21 22-30 31-40 41-50 51-65 +65
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Gew. 2 3 4 5 6 4 4 5 6 7

(vermoeden) mentale 
handicap

2 1,98

aandacht- en 
concentrat ieproble 

men

6 39,60

gedragsproblemen 1 0,99

leerproblemen 1,98

ontwikkelingsretard 
atie

7 6,93

pervasieve 
ontwikkelingsstoorni 

s

17 46,53

taal/spraakproblem 
en

2 1,98

Totaal 35
% 34,65 100,00
Totaal per groep

% per groep 100,00

0,99
35 65 0 1 101

34,65 64,36 0,00 0,99

64,36

2

65 1 101

7

30 47

1

2 2

2

33 1 40

3 8

Aanmeldings- 
klacht

Niet 
school- 
gaand

Kleuteronderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger 
onder- 

wijs

Be- 
roeps- 
opleid.

Tewerk- 
stelling

Geen 
tewerk- 
stelling

Totaal %

Gewoon Buitengewoon Gewoon Buitengewoon Gewoon Buitengewoon

+Gon 7 Gew. +Go
n

1 2 3 5 6 7 8 Gew. +Gon 1 2

2.3 Aanmeldingsklacht - onderwijsniveau/beroepsactiviteit - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
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taal/spraakproblemen 4 4 2,20

Totaal 31 16 130 4 1 182
% 17,03 8,79 71,43 2,20 0,55 100,00

leerproblemen 6 2 8 4,40
ontwikkelingsretardatie 8 3 38 1 1 51 28,02

pervasieve ontwikkelingsstoornis 3 4 39 46 25,27

andere 1 1 0,55

gedragsproblemen 2 2 1,10
hyperkinetische problemen 4 4 4 1 13 7,14

Aanmeldingsklacht Geen onderzoek Onderzoek in 
huidig jaar

Wachten op oz op 
31/12

Totaal %
Afgehaakt voor oz Afgehaakt tijdens oz Therapie gestart

aandacht- en concentratieproblemen 10 5 40 2 57 31,32

Totaal 14 6 15 15 51 101
% 13,86 5,94 14,85 14,85 50,50 100,00

2.4.2 In vorige jaren aangemeld met gevolg op aanmelding in huidig jaar - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016

ontwikkelingsretardatie 1 1 3 2 7 6,93

pervasieve ontwikkelingsstoornis 9 4 9 8 17 47 46,53
taal/spraakproblemen 2 2 1,98

aandacht- en concentratieproblemen 4 1 2 7 26 40 39,60
gedragsproblemen 1 1 0,99

leerproblemen 2 2 1,98

2.4.1 In huidig jaar aangemeld en gevolg op aanmelding - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Aanmeldingsklacht Geen onderzoek Onderzoek in 

huidig jaar
Wachten op oz op 
31/12

Totaal %
Afgehaakt voor oz Afgehaakt tijdens oz Therapie gestart

(vermoeden) mentale handicap 1 1 2 1,98
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% 100,00 100,00 27,27 4,55 27,27

pervasieve ontwikkelingsstoornis 8 8 36,36 3 2
Totaal 22 22 6 1 6

hyperkinetische problemen 4 4 18,18 1
ontwikkelingsretardatie 4 4 18,18 1 1 1

Aanmeldingsklacht Geen 
indicatie 

voor 
mult id. 

Owv eigen 
selectie- 
criteria

Aanvraag 
geweigerd

Gaat niet in 
op advies

Indicatie 
voor ander 

CAR

Verzoek om 
diagn. oz

Wegens 
overlijden

Totaal % Verwezen naar
Nomen- 
clatuur

Gecon. 
centrum

Andere

aandacht- en concentratieproblemen 6 6 27,27 1 3

Totaal 9 13 38 3 16 79
% 11,39 16,46 48,10 3,80 20,25 100,00

2.5.1 bis Detail van tabel 2.5.1: geen voorstel tot multidisciplinaire revalidatie - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016

leerproblemen 1 1 1,27

ontwikkelingsretardatie 1 3 10 1 15 18,99
pervasieve ontwikkelingsstoornis 3 5 18 1 7 34 43,04

aandacht- en concentratieproblemen 2 4 7 1 8 22 27,85

andere 1 1 1,27
hyperkinetische problemen 3 1 1 5 6,33

2.5.1 Onderzoek in huidig jaar en gevolg op onderzoek - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Aanmeldingsklacht Onderzocht + geen voorstel revalidatie Onderzocht + voorstel revalidatie In onderzoek op 

31/12
Totaal %

Niet verwezen Verwezen Therapie gestart Wachtlijst op 31/12
(vermoeden) mentale handicap 1 1 1,27
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Totaal 7 7 18 10 7 13
% 11,29 11,29 29,03 16,13 11,29 20,97

4-6 6,40 2 3 7 3 2 2
7-9 8,63 3 1 8 2 3 11

10-12 6,02 1 1 3 4 1

3.1.2 Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek - leeftijd - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Leeftijd (in jaren) Gemiddelde wachttijd (in mnd) <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m

0-3 4,77 1 2 1 1

ontwikkelingsretardatie 7,99 3 3 2 3
pervasieve ontwikkelingsstoornis 4,32 6 4 11 4 1

Totaal 7 7 18 10 7 13
% 11,29 11,29 29,03 16,13 11,29 20,97

aandacht- en concentratieproblemen 9,22 1 4 5 4 6

andere 13,81 1
hyperkinetische problemen 12,26 1 3

3.1.1 Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek - aanmeldingsklacht - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Aanmeldingsklacht Gemiddelde wachttijd (in mnd) <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m
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R41.8 11,23 1 1

Totaal 2 5 11 9 16
% 4,65 11,63 25,58 20,93 37,21

F90.0 18,10 1 8
F98.8 10,49 1

F98.9 11,87 1

F80.8 8,32 1

F84.0 7,07 2 4 4 5 1
F90 12,98 1 1 3

? 16,96 1

F70 14,98 1 1

F80 9,09 4 1

Totaal 11 17 6 4
% 28,95 44,74 15,79 10,53

3.3.1 Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie - indexstoornis ICD - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016

Indexstoornis ICD Gemiddelde wachttijd (in mnd) <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m

4-6 2,60 4 7 1 1

7-9 3,66 4 6 4 3
10-12 2,33 2 2 1

3.2.2 Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie - leeftijd - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016

Leeftijd (in jaren) Gemiddelde wachttijd (in mnd) <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m
0-3 2,22 1 2

R41.8 3,12 2

Totaal 11 17 6 4
% 28,95 44,74 15,79 10,53

F90.0 4,03 2 2 3 2
F98.8 3,45 1

F98.9 0,59 1

F80.8 0,16 1

F84.0 2,37 6 4 2 1
F90 3,71 1 3 1

? 3,22 1

F70 3,53 1 1

F80 2,66 3

3.2.1 Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie - indexstoornis ICD - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Indexstoornis ICD Gemiddelde wachttijd (in mnd) <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m
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 % 8,11 13,51 8,11 16,22 16,22 5,41 24,32 8,11 100,00

F90.0 1 1 1 1 6 1 11 29,73 46,42

Totaal 3 5 3 6 6 2 9 3 37 32,63

F84.0 2 4 1 1 1 1 1 11 29,73 20,26

F90 2 1 3 8,11 23,16

F80.2 1 1 2,70 55,23

F83 1 1 2,70 9,20

F70 1 2 2 1 1 1 8 21,62 37,44

F80.0 1 1 2,70 35,88

4.2 Indexstoornis ICD - revalidatieduur bij ontslag - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Indexstoornis ICD Revalidatieduur bij ontslag Totaal % Gemiddelde 

duur (in mnd)0-6m 7-12m 13-18m 19-24m 25-36m 37-48m 49-60m >60m

? 1 1 2,70 4,40

Totaal 2 2 29 4 37 2 1 17
% 5,41 5,41 78,38 10,81 100,00 5,41 2,70 45,95

F90 3 3 8,11 1
F90.0 1 8 2 11 29,73 3

F83 1 1 2,70 1
F84.0 1 1 8 1 11 29,73 1 1 5

F80.0 1 1 2,70 1

F80.2 1 1 2,70 1

2,70 1

F70 1 7 8 21,62 5

Geen 
mult idisc.

Maximale 
leeft ijd

Geen 
motivatie

Financiële 
reden

Inhoud. 
reden

? 1 1

Totaal 2 5 11 9 16
% 4,65 11,63 25,58 20,93 37,21

4.1 Indexstoornis ICD - reden stop - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Indexstoornis ICD Reden stop Totaal % Verwezen naar

Rev. in consensus afgew. Ten gevolge van regelgeving Op init iat ief van het  centrum Op 
initiatief 
van de 

revalidant

Omwille 
van onder- 

breking

Nomen- 
clatuur

Gecon. 
centrum

Andere

Vóór max. 
periode

Bij einde 
max. periode

Maximale 
duur

4-6 9,24 2 7 3 3

7-9 12,92 2 2 1 4 10
10-12 11,74 1 1 1 2

3.3.2 Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie - leeftijd - periode van 1/01/2016 tot 31/12/2016
Leeftijd (in jaren) Gemiddelde wachttijd (in mnd) <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m

0-3 10,91 2 1 1
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