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Inleiding 
 

Welkom in ons jaarverslag 2015. 

Ondanks het feit dat ik op de eerste rij 

zit om alle veranderingen, alle 

activiteiten, alle realisaties te 

observeren, sta ik op het einde van elk 

jaar versteld hoeveel we verwezenlijkt 

hebben. 

Ook dit jaar was dit niet anders en dit 

op verschillende domeinen:  

- De inspanningen rond  reconversie bereikten dit jaar mooie resultaten. Oudergroepen, 

groepswerkingen met de kinderen zelf, werkgroepen rond grootouders,…tal van nieuwe 

therapeutische activiteiten werden toegevoegd aan ons reeds rijk gevuld palet. 

- Administratief werden in 2015 heel wat uitdagingen aangegaan; op informaticagebied 

werd de werking volledig gemoderniseerd. 

- Inzake bijscholingen werden heel wat initiatieven ontplooid. 

- We mochten een gerenommeerd professor met grote kennis en jarenlange ervaring  als 

externe adviseur en lesgever verwelkomen. 

Tenslotte gingen we ook na of onze inspanningen rendeerden bij ouders en professionele 

krachten die zich ook dagdagelijks inspannen voor de kinderen wiens ouders beroep doen 

op onze diensten. 

Al deze zaken kunt u, zowel in beschrijvende taal  als in puur cijfermateriaal bekijken in dit 

jaarverslag. 

Wij hopen u te kunnen overtuigen van de vele inspanningen die onze medewerkers ook in 

2015 geleverd hebben.  

Het is dan ook met grote dankbaarheid dat zij een speciale vermelding verdienen. Ook kleine 

centra kunnen kwalitatief bijzonder sterk uit de hoek komen, alleen moeten die nog meer 

inspanningen daarvoor leveren….  

 

Yvan Winne 
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Accent en zijn personeel 
 

2015 was op vlak van 

personeelsbezetting een jaar vol 

moeilijkheden en hindernissen. 

Daar waar standvastigheid immer 

een feit was, bleek 2015 op dit 

domein  heel anders uit te draaien 

en zorgde dit voor heel wat 

praktische problemen en 

aanpassingen. Langdurige 

afwezigheden omwille van ziekte, 

ongeval  of operatie, 

ouderschapsverlof, zwangerschapsverloven,…. Het ganse gamma kwam in 2015 op ons af. 

Gevolgen bleven natuurlijk niet uit: voortdurend nieuwe tijdelijke krachten aanwerven die 

een aanpassingsperiode nodig hebben, moeilijke zoektochten naar geschikt personeel, 

schuiven met personeelsuren, enz… waren kenmerkend. Er waren echter ook positieve 

zaken waar te nemen: de zoektocht naar een kinesitherapeut was niet evident. Dergelijke 

mensen met specifieke interesse én kennis inzake psychomotoriek zijn niet makkelijk te 

vinden maar toch zijn we daarin geslaagd. Op 1 september kwam Ostijn Frieke bij ons in 

dienst. 

Personeelsbestand 

Winne Yvan     directeur 

Meersman Guy    revalidatiearts 

Van Lysebeth Sarah-Ann kinder- en jeugdpsychiater 

Renier Omer    kinderneuroloog/ professor 

Vergote Inès    sociaal assistente 

Gheysen Véronique   logopediste 

Verraes Karolien   logopediste 

Vanthuyne Marian   logopediste 

Vandekerkhove Mieke  logopediste 

Feryn Kaat     ergotherapeute 

Verdonckt Sibylle   ergotherapeute 

Persyn Katrien    ergotherapeute 

Clarysse Nel    ergotherapeute 

Pollentier Rita    psychomotorisch therapeute 

Ostijn Frieke    psychomotorisch therapeute 

Verbeke Tim    therapeutisch coördinator/psycholoog 

Wolfcarius Karen   psychologe 

Dursin Sofie     psychologe 

Vandermeersch Lien  ergotherapeute/ vrijwilligster 

Breyne Griet, logopediste,  kon 6 maand voor 19 uur als bijkomende sociale maribel  bij ons 

werken.  Bruynooghe Sarah, ergotherapeute en Vanpoucke Shana, logopediste, waren bij 
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ons in dienst ter vervanging van langdurig afwezigen ten gevolge van ziekte of andere 

redenen. 

Dursin Sofie verkoos na haar bevalling om enkel nog halftijds aan de slag te blijven in de 

Klinker te Ieper. 

Naast de gewone beslommeringen kunnen wij nu vast rekenen op de belangloze diensten 

van Professor Renier.  

 Hij was van 1972 tot 1977 werkzaam als neuroloog in België en van 1977 tot 2006 was hij 

staflid van het Instituut voor Neurologie te Nijmegen, afdeling Kinderneurologie, later 

Interdisciplinair Kinderneurologisch Centrum.  Van 2006 tot 2010 was hij parttime staflid 

Neurologenmaatschap Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen. 

Beroep mogen en kunnen doen op een autoriteit met zoveel ervaring en kennis is een grote 

stap voorwaarts voor ons centrum. 

Na een lange carrière in Nederland besloot hij om zijn pensioenjaren door te brengen in zijn 

geboortestreek en kwam hij in Kortrijk wonen. Stilzitten is er echter niet en is hij vanuit zijn 

kennis en expertise verder actief daar waar hij een helpende hand kan bieden. 

Naast advies inzake diagnostiek zorgt hij ook op geregelde tijdstippen voor bijscholing van 

onze medewerkers. Langs deze weg willen wij hem dan ook danken voor zijn belangloze 

inzet. 
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Rij 1: Winne Yvan, Van Lysebeth Sarah-Ann, Meersman Guy, Renier 

Omer, Vergote Inès 

Rij 2: Feryn Kaat, Clarysse Nel, Verdonckt Sibylle, Verbeke Tim, 

Wolfcarius Karen 

Rij 3: Vanthuyne Marian, Vandekerkhove Mieke, Gheysen Véronique, 

Verbauwhede Arabelle 

Rij 4: Verraes Karolien, Ostijn Frieke, Pollentier Rita, Beernaert Sylvie, 

Parmentier Hendrieke. 

 

 

 

 

 



 

 

6 

Unit Leerstoornissen 
 

De meeste kinderen in Accent hebben een 

complexe ontwikkelingsproblematiek zoals ADHD of autisme spectrum stoornis (ASS). 

Leermoeilijkheden op verschillende vlakken zijn inherent aan deze problematieken en 

vergen een individuele aanpak. Ook zien we specifieke leerstoornissen zoals dyscalculie of 

dyslexie en DCD vaak in comorbiditeit met ADHD en ASS. We gingen verder in onze 

zoektocht naar een optimale behandeling. In de loop van het werkjaar mochten we twee 

nieuwe collega’s verwelkomen. Een deel van de teamtijd werd besteed aan kennismaking 

met de dienst.  

Verder schonken we dit werkjaar speciale aandacht naar kinderen met 

werkrichtingsproblemen. We bestudeerden literatuur en maakten een samenvatting voor de 

collega’s van Accent. Door het verkrijgen van nieuwe inzichten, leerden we meer aandacht 

hebben voor deze problematiek. Er werd een intern werkdocument opgesteld. 

Werkgroepen SIG: dienst logopedie 

In het voorbije werkjaar kwamen zowel praktijk als theorie aan bod. Verschillende leden 

brachten informatie uit eigen ervaring. Het delen van die ervaringen uit de praktijk en het 

doorgeven van materiaal zijn altijd hoofdbestanddelen van de bijeenkomsten. Dropbox werd 

dit werkjaar geïntroduceerd als middel om verschillende zaken door te geven. Er werd ook 

literatuur rond lezen en spellen verwerkt. Artikels werden gelezen, voorgesteld en 

besproken. De limitatieve lijst voor lezen en spelling kwam ter sprake. Elk jaar wordt de 

mening van de werkgroep gevraagd vooraleer de lijst aangepast wordt. Een rondvraag leert 

dat er nogal wat bedenkingen zijn. Er werd tevens beslist dat de uitgave van de werkgroep: 

“Alles op een lijntje” niet meer up-to-date is en dus niet meer voor verkoop geschikt is. Er 

werd ook gepraat over hoe de cliënt best geholpen kan worden, rekening houdend met zijn 

ruime omgeving. Het aspect ‘eigen persoonlijk’ kwam ter sprake. Er werd een model naar 

voor gebracht waarbij een verhoogd inzicht in de menselijke communicatie mogelijk is (PCM-

model). De bruikbaarheid voor samenwerking met collega’s, ouders, cliënten en hun context 

lijkt evident.  

Op het einde van het werkjaar blijkt over onze manier van werken wel tevredenheid, doch er 

zijn ook opmerkingen over het ‘thuiswerk’ dat zwaar doorweegt bovenop de gewone 

dagtaak. Door de verschuivingen van doelgroepen in de revalidatiesector stelt de job als 

therapeut nieuwe en zwaardere eisen, waardoor dit extra huiswerk wel doorweegt. De 

werkgroep wordt ook geconfronteerd met een krimpend aantal leden, mede doordat de 

lees- en spellingstoornissen in meer complexe ontwikkelingsproblematieken gezien worden. 

Doorheen de verschillende vergaderingen is dit verschillende keren aan bod gekomen. 

Niettegenstaande we ons nog steeds focussen op lezen en spellen, gaat er toch meer 

aandacht naar de ruimere problematiek. Er wordt nagedacht hoe materiaal gebruikt kan 

worden in een complexe setting. Er werden in het verleden al verbanden gelegd tussen 

problematische spraak- en taalontwikkeling en lezen/spellen. In de toekomst zal het nodig 

zijn om meer linken te leggen met andere problematische ontwikkelingen zoals bij ADHD en 
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autismespectrum. Er moet ook rekening gehouden worden met de ruime context van onze 

cliënten. 

Werkgroepen SIG: dienst ergotherapie 

Dit werkjaar vond de groep een nieuwe dynamiek waarbij alle leden betrokken werden. 

Door de inzet van velen werden een aantal nieuwe initiatieven genomen, zoals het opzetten 

van een Dropbox om gegevens uit te wisselen, documenten en materiaal te delen. De 

onderwerpen die op de agenda werden gezet, waren het resultaat van een bevraging bij de 

leden over hun eigen expertise en over de leerkansen die ze zelf zouden willen krijgen. Dit 

resulteerde in topics zoals bespreking van het M-decreet en de relatie tot het behandelen 

van leerstoornissen in de toekomst. Gastsprekers Jan Coppieters en Inge Lootens werden 

hiervoor uitgenodigd en brachten een interessante lezing. Op zoek gaan naar aangepast 

rekenmateriaal blijft een uitdaging voor elke therapeut die werkt met kinderen met 

rekenstoornissen en de werkgroep kiest ervoor om materiaal via een digitale lijst te 

verzamelen. Zo werd dit jaar het kleuterrekenmateriaal onder de loep genomen. Volgend 

jaar werken we aan een materiaallijst voor de lagere school. Naast deze update vergastte 

Birger Destoop ons op een overzicht van rekenapps en websites die in rekentherapie 

gebruikt kunnen worden. ICF is in de hulpverlening niet meer weg te denken. Ook onze 

werkgroep reserveerde dan ook een vergadering voor de toepassing van ICF bij het 

bespreken van cases op het vlak van diagnostiek en behandeling van rekenstoornissen. Tot 

slot werkte de groep aan een visietekst over rekenstoornissen en gedragsproblemen. Deze 

resulteerde in een lijst met tips voor ouders en kind en aanbevelingen voor therapie. Na 

evaluatie bleek dat de groep in deze nieuwe drive wil verder werken. 

Door de verhuis van het SIG verhuis naar een nieuwe locatie (Gijzegem) worden we 

geconfronteerd met extra reistijd, sterk stijgende verplaatsingsonkosten. Deze feiten én de 

tijdelijk afwezigheid van onze deelnemende ergotherapeute, werd begin september de 

deelname aan de groep tijdelijk(?) opgeschort. Heraansluiting wordt naderhand overwogen 

in functie van de kosten – baten. 

Studiedagen: dienst logopedie 

Het TOL congres in oktober was vooral gericht op mensen uit het onderwijsmilieu: 

leerkrachten, zorgleerkrachten en CLB medewerkers. De aangebrachte onderwerpen 

werden vooral naar die doelgroep verduidelijkt en brachten eigenlijk geen nieuwe zaken. 

Professor Boey en zijn vrouw, Mevrouw Niessen, logopediste, stelden hun nieuwe leestest, 

de Leesvorderingentest voor. Deze test kwam al naar voor in de werkgroep leesstoornissen 

en werd tijdens het congres kort toegelicht. Na aankoop stelden we echter vast dat het 

gebruik minder simpel is dan gedacht. Een studiedag met verdere uitleg zou welkom zijn.  

Studiedagen: dienst psychomotoriek 

Enkele testen, zoals de Körperkoordinationstest für Kinder (KTK-NL) en de Systematische 

Opsporing Schrijfproblemen (SOS-2-VL)  met een Vlaamse normering werden aangekocht en 

zijn ondertussen in gebruik genomen. Ook de Developmental Test of Visual Perception 2 

(DTVP-2) werd aangekocht, uitgebreid uitgetest en in gebruik genomen. De meerwaarde 

bestaat erin dat de visuele en visueel-ruimtelijke test jongere kinderen kan evalueren (4-14 



 

 

8 

jaar). De nieuwe psychomotorisch therapeute volgt doorheen het schooljaar 2015-2016 een 

cursus ‘psychomotoriek bij kinderen’ aan de universiteit van Gent. Daarin komen alle 

thema’s aan bod waarmee de dienst psychomotoriek mee te maken krijgt (grove motoriek, 

visueel-ruimtelijk…).  

Studiedagen: dienst ergotherapie 

Ook al blijft onze expertise op vlak van rekenstoornissen/- problemen zeer waardevol, de 

nieuwe doelgroepen ASS en ADHD vergen een nog specifiekere aanpak. 

Er werd uitgekeken naar studiedagen die onze kennis voor het ondersteunen van deze 

kinderen kunnen verruimen. Tot onze spijt konden we geen relevant aanbod voor onze 

dienst vinden. 

Teneinde dit enigszins te compenseren werden door de collega’s op geregelde basis eigen 

ervaringen en tips uitgewisseld en werd relevante lectuur doorgenomen. Aanvullingen en 

ondersteunend visueel materiaal van actuele rekenmethodes werden aangekocht (junglebox 

– katapult, de rekentrein, visuele getallenlijn tot 1000…). 

Daarnaast konden we ook rekenen op de inzet van de ergotherapeute, vrijwilligster via de 

dienst Pas Par Toe uit Roeselare, die sinds een aantal maanden onze nood aan o.a. 

praktische uitwerking van meer aangepast oefen- en spelmateriaal helpt invullen. 

Stagiaires: dienst logopedie 

Net als elk jaar werden logopedisten in opleiding door het logopedische team van Accent 

begeleid. Er werd gewerkt met de hogeschoolopleidingen Kahog Gent, de universiteit Gent 

en de hogeschoolopleiding KHBO Brugge. Vanwege de hoge belasting voor het lopende 

werk, werd beslist om de begeleiding van stagiaires in het academiejaar 2015-2016 stop te 

zetten. Deze beslissing heeft echter ook nadelen. Er kan immers altijd beroep gedaan 

worden op de docenten voor opzoekingswerk, informatie over lopende onderzoeken, 

nieuwe theorieën en dergelijke. Bovendien nodigt het werk met de stagiaires uit tot kritische 

reflectie over de eigen therapie. 

Stagiaires: dienst psychomotoriek 

Dit jaar mochten we een kijkstudente verwelkomen die gedurende twee weken kwam 

meevolgen tijdens psychomotore therapie. 

Stagiaires: dienst ergotherapie 

De samenwerking met de opleiding ergotherapie blijven we een waardevolle aanvulling op 

onze taak binnen het centrum vinden. Het wederzijds opvolgen van de evolutie in zowel de 

opleiding als het werkveld blijven we nastreven om ons beroep optimale 

ontwikkelingskansen te blijven geven. Studenten begeleiden vergt echter een sterke inzet en 

aanzienlijke tijdsinvestering. Voor een kleiner centrum is dit niet altijd evident. 

Zoals vermeld in het vorige jaarverslag, wordt afgewisseld in het begeleiden van studenten 

uit de opleiding aan de Hoge School West -Vlaanderen in Kortrijk. Omwille van ons 

engagement met een laatstejaarstudente om haar bachelorproef te begeleiden, namen we 

geen studenten uit de lagere jaren aan. 
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Proefschriftbegeleiding: dienst logopedie 

Er werd verder gewerkt aan het project rond het opstellen en normeren van De Vlaamse 

Spellingtest. Dit kwam als antwoord op een dringende vraag binnen het werkveld voor het 

ontwikkelen van een nieuw Vlaams onderzoeksinstrument voor spelling. Het project wordt 

gestuurd door Christel Van Vreckem van de Katholieke Hogeschool Gent, in samenwerking 

met de leden van de werkgroep leesstoornissen van SIG. Het werk verloopt goed, maar 

neemt, vanzelfsprekend, de nodige tijd in beslag.  

Daarnaast loopt een proefschrift rond het begeleiden van kinderen met ASS op vlak van 

sociale communicatie en narratieve vaardigheden. Er is voor dit proefschrift een 

samenwerking met de bacheloropleiding in Brugge. De bachelorproef bespreekt de 

mogelijkheden binnen de logopedie om kinderen met ASS tekenend te ondersteunen tijdens 

de sociale communicatie. Uiteraard sluit dit proefschrift naadloos aan met de huidige manier 

van werken binnen Accent. Binnen het logopedisch aanbod is deze manier van werken een 

waardevolle vernieuwing en uitbreiding van onze mogelijkheden. 

Er loopt ook nog een proefschrift rond het aftoetsen van een protocol dyslexie kleuters, 

groep 1 en 2, naar Nederlands model. De kleuters worden in het midden en op het einde van 

het schooljaar getoetst omtrent een aantal predictieve signalen voor een latere 

dyslectische/dysorthografische ontwikkeling. Ook dit proefschrift loopt in samenwerking 

met de Arteveldehogeschool, met als interne begeleidster Christel Van Vreckem. 

Proefschriftbegeleiding: dienst ergotherapie 

Zoals reeds werd aangehaald is er een verschuiving in de doelgroepen binnen Accent. Deze 

kinderen hebben doorgaans een problematiek die een bredere aanpak vergt dan enkel het 

rekenprobleem. Executieve functies als zelfstandig plannen, organiseren, maar ook 

integratie en generalisatie van leerstofonderdelen vormen bij deze kinderen vaak een even 

groot probleem. 

Aan het eind van het vorige academiejaar werden afspraken gemaakt met een studente om 

een aantal gepersonaliseerde wijzers uit te werken om deze kinderen op weg te helpen in 

hun zoektocht naar zelfstandigheid binnen hun actuele schoolloopbaan. Het uitgangspunt 

was evenwel de rekenmoeilijkheden in combinatie met problemen met executieve functies. 

Het werk kreeg de titel: “Wegwijs in eigen brein” - Het opmaken van wijzers tot het 

bevorderen van het plan- en organiserend vermogen bij kinderen met ADHD en ASS. 

Het ganse proces werd een intensief samenwerken tussen student, begeleiders, ouders en 

leerkracht. Voor een kind werd tevens samengewerkt met de thuisbegeleidingsdienst. 

Enkele wijzers konden met succes afgewerkt worden, andere haalden niet het verwachte 

resultaat. Dit illustreert opnieuw hoe het werken met dergelijke kinderen een continue 

zoektocht is met de diverse betrokkenen en hoe dit met vallen en opstaan verloopt. 

Doelstellingen 

Specifieke leerstoornissen zoals dyscalculie of dyslexie en DCD gaan vaak samen met ADHD 

en ASS. Onze zoektocht naar een optimale behandeling gaat het komende jaar verder. Er 

wordt geprobeerd om een mooie integratie te bekomen van reeds bestaande inzichten met 
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nieuwere theorieën zoals die door onze nieuwe collega’s aangereikt worden vanuit hun 

recente opleiding. Er gaat specifiek aandacht naar vroege signalen voor leerstoornissen en 

DCD. We bestuderen literatuur en kijken naar onze eigen praktijk. 

 

Voor de dienst logopedie, Véronique Gheysen 

Voor de dienst ergotherapie, Kaat Feryn – Sarah Bruynooghe 

Voor de dienst psychomotoriek, Frieke Ostijn 
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Unit ADHD 

 
Het ADHD team is samengesteld uit: Karen 

Wolfcarius (psychologe), Karolien Verraes 

(logopediste) en Sibylle Verdonckt 

(ergotherapeute). 

 

OPTIMALISEREN GROEPSTRAINING VOOR KINDEREN MET ADHD 

Er werd verder gebruik gemaakt van een bestaande werkmethode en boek ‘Zo snel als een 

…’ 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. De map werd herwerkt. Huiswerkjes 

werden vereenvoudigd. Er werd meer gebruik gemaakt van visualisaties. 

Er werden opnieuw tweewekelijks activiteiten georganiseerd met een groepje van twee 

kinderen. Doelen zijn gericht op het samenwerken en planmatig werken. Dit jaar werden 

enkele activiteiten toegevoegd waarbij de nadruk ligt op het gebruik van sociale 

vaardigheden. Dit omdat we merken dat bij deze groep kinderen hierbij een nood bestaat. 

Voor het eerst werden de kinderen die vroeger de training volgden tijdens de zomervakantie 

teruggezien. De informatie werd kort nog even doorlopen en er werd nagegaan wat de 

kinderen opgestoken hadden. Dit werd als positief ervaren. 

OUDERTRAINING  

De oudertrainingen gebaseerd op het boek ‘Zet mij even op pauze’ uitgegeven via het SIG, 

gebruiken we nog steeds als basis. We splitsten de sessies op in tien sessies van één uur. Er 

worden meer concrete voorbeelden aangereikt en er wordt dieper  ingegaan op de vraag 

van de ouders. Zo wordt er samen nagedacht over een optimaal beloningssysteem voor hun 

kind. Dit wordt door de ouders als positief ervaren omdat de link met de thuissituatie op 

prijs gesteld wordt. De power point werd meer geïllustreerd met voorbeelden en 

beeldmateriaal. Ook het thema ‘Brussen’ kwam aan bod.  De ouders kregen steeds een 

bundel van de gevolgde sessie mee naar huis.  

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 info-avonden georganiseerd door ZitStil via facebook, 

mail, brief of mondelinge overdracht. Enkele ouders namen deel aan deze activiteiten. 

LIDMAATSCHAP  ‘Zit Stil’  

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

artikels werden doorgegeven. 
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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: 

- Invloed van context op de executieve functies bij ADHD. Dieter Baeyens. 

- Beter Brein. Executieve functies. Wytze Van der Zwaag en Selma van Berkel. 

- Kinderpsychiatrisch congres waarbij enkel sprekers aan bod kwamen met een lezing i.v.m. 

ADHD… 

- Via ZitStil: ADHD? Hoe is ‘t dan met broer en zus? 

Daarnaast kregen we via onze revalidatiearts vaak informatie betreffende de nieuwste 

ontwikkelingen betreffende medicatie. Hij volgde eveneens het eerste nationaal Belgisch 

symposium over ADHD . Hij gaf de informatie schriftelijk door.   

Verschillende thesissen i.v.m. brussen werden gelezen.  

AANKOPEN: Er werd een groot scherm in het lokaal geplaatst zodat de kinderen de 

presentatie goed kunnen volgen.  

WEBSITE: Er wordt gedacht aan het opstellen van een folder en/of het vernieuwen van de 

tekst  op de website. 

DOELSTELLINGEN 2015 

Verder organiseren en optimaliseren van de oudertraining. 

Verder organiseren en optimaliseren groepstraining bij kinderen met ADHD. 

Opvolgen van de recente ontwikkelingen.  

Haalbaarheid van brussen-training nagaan (informatie opzoeken en eventueel organiseren 

van sessies). 

Informeren van grootouders: nagaan belangstelling, informatiebundel samenstellen en 

voorstelling maken (vorm, aantal sessies…). 

Nagaan haalbaarheid en evt. organiseren van externe activiteiten tijdens de zomervakantie 

met kinderen met ADHD. 
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Unit Autisme spectrum stoornissen 
 

 

 

Kinderen met autisme spectrum stoornis vormen ondertussen één van de grootste 

doelgroepen in Accent. Het diagnostisch proces in Accent staat op punt en volgt de 

recentste internationale richtlijnen, in 2015 ging bijzondere aandacht naar de diagnostiek bij 

erg jonge kinderen, aangezien kinderen steeds vroeger worden aangemeld met een 

vermoeden van een ASS-problematiek.  

Het therapieaanbod in Accent bestaat enerzijds uit individuele multidisciplinaire therapie en 

anderzijds uit groepstherapie. Het aandeel van de groepsprogramma’s is in 2015 sterk 

gegroeid. De reeds bestaande groep voor kinderen rond perspectiefnemingsvaardigheden 

en sociale vaardigheden werd uitgebreid met een aangepast programma voor jongere 

kinderen en een vervolgprogramma voor kinderen die de eerste groep reeds volgden. 

Momenteel lopen er 3 aparte groepstrainingen voor kinderen.  

De participatie en interactie met ouders vinden we erg belangrijk. In individuele therapie 

worden ouders steeds meer uitgenodigd en betrokken in het specifieke therapieplan van 

hun kind. Daarnaast vonden er in 2015 opnieuw 2 oudergroepen plaats. In deze groep wordt 

informatie rond autisme spectrum stoornis en de aanpak op een interactieve manier 

gedeeld en de ouders kunnen eveneens ervaringen uitwisselen. De tevredenheid van de 

ouders werd na afloop van deze groepen bevraagd, met een erg positieve waardering van de 

ouders als resultaat. In navolging van de oudergroepen, en deels ook op vraag van de ouders 

zelf, werd eveneens een informatiesessie voor grootouders en andere familieleden 

georganiseerd.  

Op vlak van individuele therapie werd de kennis rond het Impact-programma, een 

veelbelovend programma specifiek voor erg jonge kinderen, gedeeld onder collega’s. Eén 

van onze logopedisten volgde hierrond een specifieke opleiding georganiseerd door de 

ontwikkelaars van het programma van de Gentse universiteit.  

Tenslotte werd in 2015 ook een aanzet gegeven voor een therapeutisch aanbod naar broers 

en zussen van kinderen met autisme spectrum stoornis. Een studente orthopedagogiek 

werkte in het kader van haar stage in Accent een programma uit dat bestaat uit 4 sessies. Dit 

programma werd een eerste keer uitgeprobeerd en het is de bedoeling dat dit in de 

toekomst ook verder kan worden georganiseerd.  

.  
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Unit Peuterwerking: 

de zevensprong 
 

Werking kleutergroepen: 

Dit jaar konden we snel van start gaan met de twee groepjes. Vier kleuters konden een 

tweede jaar het kleutergroepje volgen. Vier nieuwe kleuters vervoegden de groepjes. De 

kleuters werden opnieuw volgens niveau ingedeeld om de kinderen een optimaal aanbod te 

garanderen. Eén kind dat beroep deed op een externe dienst voor vervoer kon hier verder 

op rekenen, waarvoor dank! 

De therapiefrequentie blijft op tweemaal per week gedurende twee uur. Het 

therapieaanbod en de structuur blijven qua vorm hetzelfde. Voor de dienst psychomotoriek 

moesten we afscheid nemen van Nele Lust maar Frieke Ostijn kwam ons team versterken.   

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, muziek, bouwen, het leven in de tuin, … Periodegebonden 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 activiteiten.  

De oefenstof herhalen in verschillende varianten is immers het meest effectief.  

Bij aanvang van het vorige schooljaar werd een nieuw systeem om informatie door te geven 

aan de ouders en leerkrachten ingevoerd. Hierin werd telkens bij een nieuw thema een lijst 

van doelstellingen - waarbij vaste en variabele - van de verschillende disciplines 

meegegeven.  In praktijk bleek dat ouders en leerkrachten toch een stuk concrete info over 

de voorbije sessie misten zodat ze weinig aanknopingspunten hadden om hierover te 

communiceren met de kleuter. Daarnaast blijft het zo dat we naast de vooropgestelde 

doelen nog steeds een stukje ingaan op wat de kleuters zelf aanbrengen. Deze info werd op 

die manier onvoldoende doorgegeven. Het systeem van het draaiboek waarbij iedere sessie 

kort beschreven wordt, werd opnieuw ingevoerd.  

Bijscholing:  

Het voorbije jaar werd in kader van het visualiseren van structuur de studiedag “werken met 

visualisaties” van Chris De Rijdt gevolgd. 
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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.                     

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 

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: 

Opvolgen van literatuur en informatie rond differentiaal diagnostiek mentale handicap en 

ASS bij (jonge) kleuters. Hoewel het onderscheid tussen kinderen met een verstandelijke 

beperking met of zonder autisme vooral gesteld kan worden op basis van de non-verbale 

communicatie en het (al of niet harmonisch) ontwikkelingsprofiel, blijkt dit in de praktijk 

toch niet steeds eenduidig. Door een overlap van symptomen is het differentiëren van welke 

problemen tot de verstandelijke beperking en welke tot het autisme(spectrum) behoren 

vaak lastig. 

 

Het kleuterteam, 

Ergotherapeute, Katrien Persyn                                                                                            

Logopediste, Marian Vanthuyne                                                                                    

Psychomotorisch therapeute, Frieke Ostijn                                                                                   

Psychologe, Karen Wolfcarius.  
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Wat denken onze medewerkers 

over Accent ? 
 

Niets zo relevant als de mening van de 

mensen die dagdagelijks binnen Accent 

actief zijn. U vindt hier hun mening met 

een korte toelichting. Al de medewerkers 

hebben de vragen beantwoord en men kon scoren tussen 0 ‘volledig niet akkoord’ en 10 

‘volledig akkoord’ 

Bevraging over ons vervoer 

 

 

 

De medewerkers zijn van mening dat het vervoer een toegevoegde waarde betekent en veel 

kinderen revalidatiemogelijkheden biedt die ze anders niet kunnen krijgen. Sommigen 

zouden graag meer vervoer willen om nog meer mensen te kunnen bedienen. Hier stoten 

we echter op praktische bezwaren i.v.m. tekort aan personeel, vragen voor therapie van 

mensen die een heel eind van Accent wonen enz...  
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Bevraging over onze relatie met externen 

 

Onze mensen zijn globaal tevreden over onze relatie met allerhande externe actoren 

(ouders, scholen, ...). Alleen is men van mening dat we plaatselijk in onze eigen gemeente 

nog te weinig naambekendheid hebben. 

Bevraging over ons onderhoud 

 

Ook hier tevreden reacties. Medewerkers hebben goed onderhouden lokalen om in te 

werken. 
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Bevraging over onze missie en visie 

 

 

 

Doen wij wel wat we beweren te doen? Het personeel beantwoordt deze vragen positief. 

Bevraging over onze administratie 

 

 

Onze medewerkers zijn heel tevreden over de wisselwerking met de mensen die 

administratieve taken uitvoeren. Ondanks het feit dat we dit moeten doen met heel karige 

middelen toch een grote tevredenheid. 
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Bevraging over onze therapeutisch coördinator 

 

Ook hier tevredenheid over de wisselwerking. De therapeutisch coördinator kent onze 

werking nu heel goed alsook personeelsploeg. Tevredenheid die in twee richtingen werkt. 

Bevraging over de Directie 

 

 

Algmene tevredenheid over de wisselwerking. Positief is dat zowel relatie met therapeutisch 

coördinator als met directie positief wordt beoordeeld. Een noodzaak in een klein centrum 

waar mensen elke dag elkaar treffen. 
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Bevraging over de werkomstandigheden 

 

 

De medewerkers kregen 31 vragen over de werkomstandigheden en konden ook een score 

geven tussen 0 en 10. De vragen met een blauwe balk dienden hoog te scoren indien positief 

onthaald, de vragen met een rode balk dienden laag te scoren indien positief onthaald (soms 

werd met omgekeerde vraagstelling gewerkt om hallo-effect te vermijden). 

Besluit: globaal wordt heel goed gereageerd t.a.v. van de werkomstandigheden.  

Vragen met betrekking tot de relatie met de directie (gele kadertjes met een D) scoren hoog. 

Vragen over bijscholingsmogelijkheden (grijze kadertjes met een B) scoren hoog. 

Vragen over collegialiteit en samenwerking (groene kadertjes met een S) scoren hoog. 

Vragen 1 en 24 zijn kenmerkend voor het werken in een centrum: de werkdruk is zeer 

wisselend, het ene moment heeft men veel meer werk dan andere momenten en werken 

met kinderen met stoornissen vraagt voortdurende concentratie (aangeduid met zwarte 

pijl). 

Vraag 29 is kenmerkend: vrijwel niemand wil in een andere setting werken. Dat het cijfer 

nog op bijna 2 komt is te wijten aan het feit dat ook tijdelijke werkkrachten, die weten dat ze 

hier niet vast aan de slag kunnen, deze score enigszins opdreven (aangeduid met paarse pijl). 
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Wat denken onze ouders over 

Accent ? 
 

Ouders zijn dé barometer bij uitstek om 

onze werking te evalueren. Het is dan ook 

ieder jaar halsreikend uitkijken naar hun 

mening in verband met onze werking. 

Daarom ook dat zij een uitgebreide 

vragenlijst (21 vragen)  te verwerken 

kregen. 

 50% van de ouders heeft gereageerd op onze bevraging en wij mogen stellen dat de 

resultaten heel bemoedigend zijn én voor het personeel een aanmoediging betekenen om 

verder te gaan op de ingeslagen weg. 

 

 

 

94 % verklaart zich akkoord met alle 22 stellingen, 5% verklaart zich in een aantal gevallen 

geen mening te hebben. Wiskundig bleek het gemiddelde voor ouders met het antwoord 

niet akkoord 0 maar wij hebben dit afgerond naar 1 omdat 2 ouders telkens op één vraag 

niet akkoord waren. 

Besluit: zeer hoge oudertevredenheid 
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Wat denken de CLB’s  

over Accent ? 
 

CLB’s zijn naast de scholen 

partners waarmee we heel  

intensief samenwerken. Het 

spreekt dan ook voor zich dat 

wij heel wat belang hechten 

aan hun mening. 

 75 % van de mensen die een mail  kregen, hebben een antwoord verstuurd. 

 

 

Ook hier zijn bijzonder hoge scores te noteren en mogen we dus stellen dat de CLB’s ons 

zien als een waardevolle partner.  

Uit de commentaren bij de bevraging blijkt dat men het enorm op prijs stelt om intensief 

betrokken te zijn bij besprekingen, bij opvolging van kinderen. We bewaken dit heel sterk 

maar vaak zijn praktische bezwaren van die aard dat we niet altijd aan de vraag kunnen 

voldoen: het blijkt in de praktijk immers vaak moeilijk om momenten te kiezen waar op én 

het CLB zich kan vrijmaken én de therapeuten in Accent geen therapie geven én beschikbaar 

zijn voor bespreking. Ookt het feit dat in beide sectoren veel mensen part-time werken, is 

vaak een obstakel om gemeenschappelijke overlegmomenten vast te leggen. 
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Wat denken de scholen 

over Accent ? 
 

Scholen zijn net als CLB’s van 

vitaal belang als het er op 

aankomt om stakeholders te 

bevragen: directies, 

zorgcoördinatoren en 

leerkrachten reageerden als 

volgt. Ongeveer de helft van de mensen die een mail kregen, hebben een antwoord 

gestuurd. Scores gingen van 1 „volledig niet akkoord“ tot 5 „volledig akkoord“. 

Hieruit blijkt een meer dan grote tevredenheid! Men mag hieruit gerust besluiten dat 

scholen die met een centrum samenwerken dit als een heuse verrijking zien. In dit verband 

nog één slotbedenking: nog altijd zijn er scholen die een samenwerking met een C.A.R. niet 

zien zitten en menen dat de school dé oplossing is voor alle problemen. Volgens ons een 

grote inschattingsfout: centra zijn de laatste jaren sterk geëvolueerd naar heel 

gespecialiseerde instellingen op vlak van diagnostiek en therapie op domeinen waar scholen 

niet de nodige expertise in huis hebben. Centra zullen de eerste zijn om de kennis en de 

expertise van scholen te erkennen en zijn maar al te blij indien blijkt na onderzoek dat de 

problematiek door de school zelf kan aangepakt worden. Soms zijn gespecialiseerde 

diensten echter een noodzaak. Daarom staan wij dan ook volledig achter de visie 

weergegeven in de Prodiagnostiek dat in eerste instantie scholen zelf de problemen 

proberen aan te pakken en pas in tweede instantie aan externe hulp moet gedacht 

worden.... maar dat moet dan ook effectief gebeuren. Deze visie vindt echter in meer en 

meer scholen ingang, en dit is toe te juichen. 
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Bijscholing door 

medewerkers van 

Accent 
 

Ook in 2015 werd voldoende 

aandacht geschonken aan 

bijscholing. Naast formele 

bijscholing is er heel wat 

kennisoverdracht in interne 

werkgroepen. 

Medewerker: Opleiding: Opleidings-
instelling: 

Alle 
medewerkers 

Neurologische aspecten van ASS Accent 

Alle 
medewerkers 

CHC: de kernpunten Accent 

Alle 
medewerkers 

Tol Congres: de kernpunten Accent 

Alle 
medewerkers 

Congres kinder- en jeugdpsychiatrie Accent 

Dr. Guy 
Meersman 

Congress of the European Academy of Neurology/ 
Berlijn 

Eigen beheer 

Dr. Guy 
Meersman 

World Congress of Neurology - Santiago, 2015 Eigenbeheer 

Dr. Guy 
Meesman 

Neurologische aspecten van ADHD Prof Thiery 

Feryn Kaat Art for Voctor - kunst en autisme VZW victor 

Feryn Kaat Een andere zintuiglijke verwerking Autisme centraal 

Persyn Katrien Neurologische aspecten van ASS Accent 

Persyn Katrien Werken met visualisaties (pictogrammen, foto's en 
geschreven taal) 

SIG 

Verbauwhede  
Arabelle 

Acerta connect Acerta 

Verbauwhede  
Arabelle 

Approval Allerlei 

Verbauwhede  
Arabelle 

Tol Congres Accent 

Verbeke Tim Congres Kinder- en jeugdpsychiatrie VUB 

Verbeke Tim Symposium INSIGT: Games in de hulpverlening?! SIG 

Verbeke Tim Tol Congres Accent 

Verbeke Tim Ontmoetingsdag CGG-CLB CGG - CLB 

Verdonckt Sibylle Tol Congres Accent 

Vergote Inès Approval Allerlei 

Vergote Inès Tol Congres Accent 

Verraes Karolien IMPACT U Gent en 
Michigan State 
University 

Verraes Karolien Tol Congres Accent 
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Winne Yvan Arbeidstijd in de zorgsector SOM 

Winne Yvan Symposium Insight: Games in de hulpverlening?! SIG 

Winne Yvan Acerta connect Acerta 

Winne Yvan Evidence based game design HOWEST 

Winne Yvan Mama, heb ik nu echt autisme? Prof Schoentjes 

Winne Yvan Kathedrale uitdagingen Allerlei 

Winne Yvan Evidenced based game design HOWEST 

Winne Yvan Acerta Connect Acerta 

Winne Yvan Acerta Connect basisopleiding Acerta 

Winne Yvan Neurologische aspecten van ADHD Prof Thiery 

Winne Yvan Approval Allerlei 

Winne Yvan Outlook en timemanagement Allerlei 

Winne Yvan Games Insight SIG 

Winne Yvan ADHD: van symptomatologie naar behandeling Allerlei 

Winne Yvan Tol Congres Accent 

Wolfcarius Karen Werkgeheugen en executieve functies SIG 

Wolfcarius Karen Invloed van context op de executieve functies bij 
ADHD. 

SIG 

Wolfcarius Karen Tol Congres Accent 
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Evolutie inzake behandelde doelgroepen  
 

Accent heeft zich ten volle ingeschreven in het verhaal van de 

reconversie. Nog voor hier sprake was van verplichting 

timmerde men hier reeds aan deze weg. Op vandaag voldoen 

wij volledig aan het profiel dat het RIZIV met ons voor ogen 

had. Het is mooi om de cijfers van 2007 en 2015 eens naast 

elkaar te zetten. Deze cijfers komen uit onze ICD-10 registratie. 

 

Deze cijfers leren ons dat Accent zo goed als volledig,  je mag zelfs de term ‘onderste boven 

gekeerd‘ gebruiken! De groepen met als primaire problematiek schoolse vaardigheden en 

randbegaafdheid die toen 74% uitmaakten van onze populatie zijn zo goed als verdwenen: 

nog amper 7,1 % vinden we terug onder de complexe ontwikkelingsstoornissen. Verder zien 

we een explosieve groei van de groepen ADHD (hyperkinetische stoornis) met een toename 

van 36,3 % en autisme spectrum stoornis met een toename van 36,6 %! Dit toont ook aan 

aan welk profiel Accent op vandaag beantwoordt: Accent is in belangrijke mate een 

hooggespecialiseerd centrum geworden voor diagnostiek en behandeling van kinderen met 

ASS en ADHD.   Daarnaast richt het zich ook via kleuter- en peuterwerking op kinderen met 

een complexe ontwikkelingsstoornis of een mentale handicap. De evolutie kunnen we in 

grafiekvorm zo voorstellen en geeft een goed idee van onze drastische koerswijziging. 

 

2007 2015 verschil

schoolse vaardigheden 25,0 0 -25,0

hyperkinetisch syndroom 5,7 42 36,3

mentale handicap 17,0 13,4 -3,6

hersenverlamming 1,1 0 -1,1

taal- en spraakstoornis 2,3 0 -2,3

randbegaafdheid 48,9 7,1 -41,8

autismespectrumstoornis 0 36,6 36,6

gedragsstoornis 0 0,9 0,9
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Achter deze cijfers zit echter een groot verhaal 

van niet aflatende inzet: aanpassing van de 

interne werking, bijscholing intern en extern, 

zoektocht naar nieuwe werkmethodes, .... dit 

verhaal heeft ons grote inspanningen gekost die 

moeilijk te verwoorden zijn! 

Alleen is het betreurenswaardig dat de overheid 

geen rekening houdt met het feit wat deze 

nieuwe pathologieën met veel meer complexiteit 

met zich meebrengen en dus  veel meer 

personeelskracht vragen.  

 

 

 

Doelstellingen 2016 
 

 

- Reconversie: onze expertise op vlak van autisme spectrum stoornissen en ADHD verder 

ontwikkelen. 

- Onze verschillende groepswerkingen optimaliseren: op vandaag zijn er groepswerkingen 

met de kinderen zelf, met de ouders, met de grootouders, met broers en zussen. Deze 

groepen hebben op vandaag zo’n succes dat ook mensen wiens kind hier niet op therapie 

komt, deze willen volgen.  

- Afwerken van onze nieuwe therapeutische keuken die gericht is op groepsactiviteiten. 

- Opsmuk lokaal therapeutisch coördinator. 

- Aankoop nieuwe bus, en plaatsen carport aan zijkant van het gebouw. 

- Informatisering: Approval en Acerta connect volledig leren kennen en aanwenden in 

functie van de werking en organisatie van ons centrum. 

- Overheveling van onze sector van het Federale naar het Vlaamse niveau: met grote 

interesse gaan wij dit opvolgen maar zullen daar helaas zelf weinig kunnen aan doen.  
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Tot slot……  
 

 

 

2015 was niet bepaald een gemakkelijk jaar. Wanneer 

men hopen energie aanwendt om zaken te 

veranderen,  om nieuwe elementen te implementeren en men wordt  dan geconfronteerd 

met vele afwezigheden door ziekte en andere oorzaken, is het logisch dat de aanwezigen het 

soms moeilijk krijgen. 

Ondanks deze hindernissen hebben wij al onze vooropgestelde doelstellingen gerealiseerd: 

we haalden ruimschoots onze capaciteit inzake behandelingen, we bereikten ruim de 

opgelegde norm (kritische massa) wat betreft aantal behandelingen autisme en ook in alle 

tevredenheidsbevragingen scoorden we heel hoge cijfers. 

Redenen volop om dus met een positief gevoel terug te kijken op 2015 en vooruit te kijken 

naar 2016. 

En hier maken wij ons toch wat zorgen: enkele jaren geleden werd het voor ons inmiddels 

beruchte ‘hoofdstuk III’ van de conventie opgelegd waarbij we tegen 31/12/2014 een 

kritische massa moesten halen inzake autisme, waarbij we verplicht tegen 31/12/2014 een 

kinderpsychiater moesten in huis hebben,…. Wij hebben enorme inspanningen geleverd om 

aan deze eisen (die zijn voor een klein centrum veel moeilijker te realiseren dan voor een 

groot) te voldoen en dat is ons ook gelukt. Nu blijkt dat die maatregelen allemaal zouden 

verschoven worden naar …. 2018 maar officieel kregen we hierrond nog geen enkel nieuws. 

Hebben wij dan al die veranderingen gerealiseerd, al die moeite getroost omwille van 

regelgeving die eerst wordt opgelegd, nadien wordt opgeschoven en later misschien gewoon 

wordt afgeschaft? Duidelijkheid is hier meer dan ooit op zijn plaats ! 

Verder zullen wij onze aandacht moeten blijven richten op twee nieuwe decreten die zich 

aanbieden  in voorbereiding tegen 1/01/2018, met name 

-   Decreet Vlaamse Sociale Bescherming 

- Geestelijke Gezondheidszorg met als belangrijke elementen de nazorg, outreach , 

vorming, contextgericht werken. 

Het spreekt vanzelf dat wij hier heel nieuwsgierig afwachten wat deze decreten die voor 

onze toekomst erg bepalend zijn, zullen brengen…. 

 

 

 

 



Addendum: Werking Accent 2015 in cijfers 
1. Momentopname van de actieve dossier op 31/12/2015 

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 
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1.1 Herkomst van revalidanten - op datum 31/12/2015 
 Woonplaats Aantal % 
 In dezelfde fusiegemeente als het centrum 
          In kerngemeente 26 23,42 
          In andere deelgemeente van de fusie 
 In dezelfde provincie 
          In aangrenzende gemeente van de fusie 40 36,04 
          In niet-aangrenzende gemeente van de fusie 45 40,54 
 In andere provincie 
          In aangrenzende gemeente van de fusie 
          In niet-aangrenzende gemeente van de fusie 
 In buitenland 
 Totaal 111 100,00 
1.2 Indexstoornis ICD - geslacht - leeftijd - op datum 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Geslacht Gereg.  Leeftijd (in jaren) Totaal % 
 M V bij VAPH 0-3 4-6 7-9 10-12 13-18  

 F70 8 5 0 8 3 2 13 11,71 
 F80.0 1 0 0 1 1 0,90 
 F80.2 2 2 0 1 2 1 4 3,60 
 F83 1 1 0 1 1 2 1,80 
 F84 3 0 0 1 2 3 2,70 
 F84.0 29 7 0 2 7 14 12 1 36 32,43 
 F90 6 1 0 1 1 5 7 6,31 
 F90.0 28 13 0 3 20 18 41 36,94 
 F91.3 1 0 0 1 1 0,90 
 F94.1 1 0 0 1 1 0,90 
 Q99 1 0 0 1 1 0,90 
 R94 0 1 0 1 1 0,90 
 Totaal 81 30 0 4 22 45 39 1 111 
 % 72,97 27,03 0,00 3,60 19,82 40,54 35,14 0,90 100,00 



 

 

2 

1.3 Indexstoornis ICD - onderwijsniveau/beroepsactiviteit - op datum 31/12/2015 
 Indexstoornis  Niet  Kleuteronderwijs Basisonderwijs Secundair onderwijs Hoger  Be- Tewerk- Geen  Totaal % 
 ICD school- onder- roeps- stelling tewerk- 
 ICD gaand Gewoon Buitengewoon Gewoon Buitengewoon Gewoon Buitengewoon wijs opleid. stelling 

 Gew. + Gon 2 3 4 5 6 7 Gew. + Gon 1 2 3 4 5 6 7 8 Gew. + Gon 1 2 3 4 5 6 7 8 

 F70 8 5 13 11,71 
 F80.0 1 1 0,90 
 F80.2 1 3 4 3,60 
 F83 2 2 1,80 
 F84 1 2 3 2,70 
 F84.0 8 27 1 36 32,43 
 F90 1 6 7 6,31 
 F90.0 40 1 41 36,94 
 F91.3 1 1 0,90 
 F94.1 1 1 0,90 
 Q99 1 1 0,90 
 R94 1 1 0,90 
 Totaal 22 87 2 111 
 % 19,82 78,38 1,80 100,00 
 Totaal per groep            22                                       87                                              2 111 
 % per groep             19,82                                   78,38                                          1,80 100,00 
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1.4 Indexstoornis ICD - geslacht - comorbiditeit - op datum 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Geslacht Comorbiditeit Totaal % 

 M V Aantal  1 2 3 

 F70 5 4 0 9 8,11 
 F70 2 1 F80.2 2 1,80 
 F70 1 1 F81.3 1 0,90 
 F70 1 2 F82 F84.0 1 0,90 
 Totaal F70 8 5 13 11,71 

 F80.0 1 1 F82 1 0,90 
 Totaal F80.0 1 1 0,90 

 F80.2 2 0 2 1,80 
 F80.2 1 1 F82 1 0,90 
 F80.2 1 1 F90.0 1 0,90 
 Totaal F80.2 2 2 4 3,60 

 F83 1 1 0 2 1,80 
 Totaal F83 1 1 2 1,80 

 F84 2 0 2 1,80 
 F84 1 1 F90 1 0,90 
 Totaal F84 3 3 2,70 

 F84.0 19 5 0 24 21,62 
 F84.0 1 1 F70 1 0,90 
 F84.0 1 1 F80.2 1 0,90 
 F84.0 1 1 F81.0 1 0,90 
 F84.0 2 1 F81.3 2 1,80 
 F84.0 1 1 F90 1 0,90 
 F84.0 3 1 F90.0 3 2,70 
 F84.0 1 2 F81.0 F81.1 1 0,90 
 F84.0 1 2 F80.0 F80.2 1 0,90 
 F84.0 1 2 F80.1 F90.0 1 0,90 
 Totaal F84.0 29 7 36 32,43 

 F90 4 1 0 5 4,50 
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1.4 Indexstoornis ICD - geslacht - comorbiditeit - op datum 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Geslacht Comorbiditeit Totaal % 

 M V Aantal  1 2 3 

 F90 1 1 F80 1 0,90 
 F90 1 1 F84 1 0,90 
 Totaal F90 6 1 7 6,31 

 F90.0 17 9 0 26 23,42 
 F90.0 1 1 F82 1 0,90 
 F90.0 2 1 1 F80.1 3 2,70 
 F90.0 1 1 F80.2 1 0,90 
 F90.0 1 1 F81.2 1 0,90 
 F90.0 2 1 F81.3 2 1,80 
 F90.0 1 2 F84 F88 1 0,90 
 F90.0 1 2 F81.0 F81.2 1 0,90 
 F90.0 1 2 F81.0 F81.1 1 0,90 
 F90.0 1 2 F80.0 F82 1 0,90 
 F90.0 1 2 F80.2 F81.2 1 0,90 
 F90.0 1 3 F80.2 F81.0 F81.2 1 0,90 
 F90.0 1 3 F80.2 F81.3 F82 1 0,90 
 Totaal F90.0 28 13 41 36,94 

 F91.3 1 0 1 0,90 
 Totaal F91.3 1 1 0,90 

 F94.1 1 0 1 0,90 
 Totaal F94.1 1 1 0,90 

 Q99 1 1 F70 1 0,90 
 Totaal Q99 1 1 0,90 

 R94 1 0 1 0,90 
 Totaal R94 1 1 0,90 

 Totaal 81 30 111 
 % 72,97 27,03 100,00 
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1.5 Aantal dossiers opgevolgd door maatschappelijk werker en psycholoog - op datum 31/12/2015 
 Maatschappelijk werker Aantal dossiers 
     Intake 83 
     Specifieke interventies tijdens de behandelingsfase 99 
 Psycholoog Aantal dossiers 
     Intake 6 
     Specifieke interventies tijdens de behandelingsfase 111 
2.1 Aanmeldingsklacht - initiatiefnemer tot verwijzing - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Initiatiefnemer tot verwijzing Totaal % 

 Eigen  Arts CLB School Andere (**) 
 initiatief Huisarts Specialist 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 aandacht- en concentratieproblemen 2 1 1 7 8 1 20 20,62 
 gedragsproblemen 1 1 1,03 
 hyperkinetische problemen 1 1 1 2 1 1 7 7,22 
 leerproblemen 2 1 2 5 5,15 
 motorische en/of coördinatieproblemen 1 1 1,03 
 ontwikkelingsretardatie 1 1 13 5 1 1 2 24 24,74 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 3 3 14 11 1 2 1 4 39 40,21 
 Totaal 10 2 7 37 27 2 3 1 1 7 97 
 % 10,31 2,06 7,22 38,14 27,84 2,06 3,09 1,03 1,03 7,21 100,00 

 (**) Andere 
 1 ander revalidatiecentrum          2 COS          3 thuisbegeleidingsdienst 
 4 ziekenhuis                        5 MPI          6 Kind en Gezin, kinderkribbe 
 7 zelfstandige therapeut            8 CGZ          9 andere 
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2.2 Aanmeldingsklacht - geslacht - leeftijd - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Geslacht Leeftijd (in jaren) Totaal % 

 M V 0-3 4-6 7-9 10-12  

 aandacht- en concentratieproblemen 13 7 8 10 2 20 20,62 
 gedragsproblemen 1 0 1 1 1,03 
 hyperkinetische problemen 6 1 1 4 2 7 7,22 
 leerproblemen 3 2 1 3 1 5 5,15 
 motorische en/of coördinatieproblemen 1 0 1 1 1,03 
 ontwikkelingsretardatie 16 8 9 15 24 24,74 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 33 6 7 15 11 6 39 40,21 
 Totaal 73 24 17 44 27 9 97 
 % 75,26 24,74 17,53 45,36 27,84 9,28 100,00 
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2.3 Aanmeldingsklacht - onderwijsniveau/beroepsactiviteit - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldings-     Gewoon Kleuteronderwijs     Gewoon  Basisonderwijs                                       Totaal % 
 klacht   

      

   

 aandacht- en  3 17  20 20,62 
 concentratie 

     gedrag                                                                                             1  1 1,03 

 hyperkinetische   3 4 7 7,22 
 klachten 

 leerproblemen 5 5 5,15 

motoriek en/of                                                                                         1  1 1,03 
coördinatie 
  

 ontwikkelings-                         19                                             5  24 24,74 
 retaradatie 

 pervasieve  12 27  39 40,21 
ontwikkelingsstoornis 

 Totaal 37 60  97 
 % 38,14 61.86  100,00 
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2.4.1 In huidig jaar aangemeld en gevolg op aanmelding - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Geen onderzoek Onderzoek in  Wachten op oz  Totaal % 
 Afgehaakt voor oz Afgehaakt tijdens  Therapie gestart huidig jaar op 31/12 
 aandacht- en concentratieproblemen 1 3 1 2 13 20 20,62 
 gedragsproblemen 1 1 1,03 
 hyperkinetische problemen 1 1 5 7 7,22 
 leerproblemen 5 5 5,15 
 motorische en/of coördinatieproblemen 1 1 1,03 
 ontwikkelingsretardatie 4 2 3 15 24 24,74 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 3 7 11 8 10 39 40,21 
 Totaal 9 11 15 14 48 97 
 % 9,28 11,34 15,46 14,43 49,48 100,00 
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2.4.2 In vorige jaren aangemeld met gevolg op aanmelding in huidig jaar - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Geen onderzoek Onderzoek in  Wachten op oz  Totaal % 
 Afgehaakt voor oz Afgehaakt tijdens  Therapie gestart huidig jaar op 31/12 
 (vermoeden) mentale handicap 1 1 0,60 
 aandacht- en concentratieproblemen 1 7 39 6 6 59 35,12 
 andere 2 2 1,19 
 gedragsproblemen 3 3 1,79 
 hyperkinetische problemen 1 5 3 9 5,36 
 leerproblemen 1 1 1 1 1 5 2,98 
 ontwikkelingsretardatie 1 5 39 2 1 48 28,57 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 1 3 30 1 1 36 21,43 
 taal/spraakproblemen 5 5 2,98 
 Totaal 4 17 123 10 14 168 
 % 2,38 10,12 73,21 5,95 8,33 100,00 
2.5.1 Onderzoek in huidig jaar en gevolg op onderzoek - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Onderzocht + geen voorstel  Onderzocht + voorstel revalidatie In onderzoek op  Totaal % 
 Niet verwezen Verwezen Therapie gestart Wachtlijst op  31/12 

 aandacht- en concentratieproblemen 10 1 7 4 3 25 30,49 
 gedragsproblemen 1 1 1,22 
 hyperkinetische problemen 1 1 1 3 3,66 
 leerproblemen 1 1 2 2,44 
 ontwikkelingsretardatie 6 8 3 17 20,73 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 9 1 15 8 33 40,24 
 taal/spraakproblemen 1 1 1,22 
 Totaal 28 2 32 4 16 82 
 % 34,15 2,44 39,02 4,88 19,51 100,00 



 

 

10 

2.5.1 bis Detail van tabel 2.5.1: geen voorstel tot multidisciplinaire revalidatie - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Geen  Owv eigen  Aanvraag  Gaat niet in Indicatie voor    Totaal % Verwezen naar 
 indicatie voor  selectie- geweigerd op advies ander CAR   
 multid.  criteria Nomen- Gecon.  Andere 
 revalidatie clatuur centrum 

 aandacht- en concentratieproblemen 11 11 36,67 1 
 gedragsproblemen 1 1 3,33 
 hyperkinetische problemen 1 1 3,33 
 leerproblemen 1 1 3,33 
 ontwikkelingsretardatie 6 6 20,00 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 9 1 10 33,33 1 
 Totaal 29 1 30 1 1 
 % 96,67 3,33 100,00 3,33 3,33 
3.1.1 Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek - aanmeldingsklacht - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Aanmeldingsklacht Gemiddelde wachttijd <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m 

 aandacht- en concentratieproblemen 7,86 2 3 1 2 2 5 
 gedragsproblemen 2,86 1 
 hyperkinetische problemen 3,21 2 
 leerproblemen 11,93 1 1 
 ontwikkelingsretardatie 7,77 2 3 3 5 1 
 pervasieve ontwikkelingsstoornis 2,75 13 7 6 1 
 taal/spraakproblemen 45,57 1 
                     Totaal 17 13 10 6 8 8 
                        % 27,42 20,97 16,13 9,68 12,90 12,90 
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3.1.2 Wachttijd tussen aanmelding en onderzoek - leeftijd - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Leeftijd (in jaren) Gemiddelde wachttijd (in  <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m 

 0-3 4,31 4 1 2 
 4-6 4,69 6 5 7 4 1 1 
 7-9 8,51 4 5 2 2 5 5 
 10-12 5,15 3 3 2 
                   Totaal 17 13 10 6 8 8 
                   % 27,42 20,97 16,13 9,68 12,90 12,90 
3.2.1 Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie - indexstoornis ICD - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Gemiddelde wachttijd (in  <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m 

 F70 1,24 3 2 
 F83 1,25 1 1 
 F84 1,29 2 1 
 F84.0 1,47 8 4 1 
 F90 2,07 1 
 F90.0 1,17 9 1 1 
 F91.3 1,22 1 
                     Totaal 24 10 2 
                        % 66,67 27,78 5,56 
3.2.2 Wachttijd tussen onderzoek en start revalidatie - leeftijd - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Leeftijd (in jaren) Gemiddelde wachttijd (in  <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m 

 0-3 0,28 3 
 4-6 1,79 5 4 1 
 7-9 1,23 13 4 1 
 10-12 1,42 3 2 
                     Totaal 24 10 2 
                         % 66,67 27,78 5,56 
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3.3.1 Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie - indexstoornis ICD - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Gemiddelde wachttijd (in  <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m 

 F70 5,65 2 1 2 
 F83 8,58 1 1 
 F84 11,97 1 1 1 
 F84.0 5,73 4 1 8 
 F90 6,08 1 
 F90.0 11,99 2 2 2 2 3 
 F91.3 4,18 1 
                     Totaal 1 8 7 13 2 5 
                        % 2,78 22,22 19,44 36,11 5,56 13,89 
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3.3.2 Wachttijd tussen aanmelding en start revalidatie - leeftijd - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Leeftijd (in jaren) Gemiddelde wachttijd (in  <2m 2-4m 4-6m 6-9m 9-12m >12m 

 0-3 5,36 1 1 1 
 4-6 6,01 2 3 5 
 7-9 10,80 4 3 5 2 4 
 10-12 5,48 1 1 3 
                    Totaal 1 8 7 13 2 5 
                    % 2,78 22,22 19,44 36,11 5,56 13,89 
4.1 Indexstoornis ICD - reden stop - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Reden stop Totaal % Verwezen naar 
 Rev. in consensus afgew. Ten gevolge van regelgeving Op initiatief van het centrum Op initiatief   Nomen- Gecon.  Andere 
 van de   clatuur centrum 
 Vóór max.  Bij einde max. Maximale  Geen  Maximale  Geen  Financiële  Inhoud.  revalidant  
 periode periode duur multidisc. leeftijd motivatie reden reden 

 ? 2 2 4 14,81 
 F70 4 4 14,81 
 F80.0 1 1 3,70 
 F80.2 1 1 3,70 
 F81.3 1 1 3,70 
 F82 1 1 3,70 
 F84.0 4 2 6 22,22 
 F90.0 1 4 2 7 25,93 
 F91 1 1 3,70 
 R94 1 1 3,70 
 Totaal 1 20 6 27 
 % 3,70 74,07 22,22 100,00 
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4.2 Indexstoornis ICD - revalidatieduur bij ontslag - periode van 1/01/2015 tot 31/12/2015 
 Indexstoornis ICD Revalidatieduur bij ontslag Totaal % Gemiddelde 
 0-6m 7-12m 13-18m 19-24m 25-36m 37-48m 49-60m >60m  duur (in  
 mnd) 

 ? 2 2 4 14,81 11,95 
 F70 1 2 1 4 14,81 20,77 
 F80.0 1 1 3,70 48,33 
 F80.2 1 1 3,70 26,45 
 F81.3 1 1 3,70 77,04 
 F82 1 1 3,70 25,79 
 F84.0 1 1 2 1 1 6 22,22 31,32 
 F90.0 1 3 2 1 7 25,93 32,69 
 F91 1 1 3,70 23,75 
 R94 1 1 3,70 35,58 
 Totaal 1 3 5 5 5 4 2 2 27 29,06 
 % 3,70 11,11 18,52 18,52 18,52 14,81 7,41 7,41 100,00 
 

 

 

 

 

 


