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We onderzoeken en behandelen 
(voorschoolse) peuters, 

kleuters, kinderen en jongeren met 
ontwikkelingsmoeilijkheden op een 
multidisciplinaire en wetenschappelijk 
gefundeerde manier. We vertrekken 
steeds van de mogelijkheden van het 
kind en zijn omgeving.

CAR staat voor “Centrum voor 
Ambulante Revalidatie”. Ambulant 
betekent dat uw kind na het onderzoek 
of de therapie terug naar school 
of huis gaat. Revalidatie betekent 
dat we kinderen en jongeren die 
problemen ondervinden in hun dagelijks 
functioneren zo goed mogelijk trachten 
te helpen om een waardevolle plaats in 
de maatschappij (terug) te vinden.

Onderzoek en behandeling zijn 
multidisciplinair. Dit betekent dat uw 
kind omringd is door mensen met 
verschillende specialisaties die elk 
vanuit hun specifieke invalshoek 
begeleiding aanbieden.

We stemmen de onderzoeken en 
de therapie af op de noden van uw 
kind. Het onderzoek en de therapie 
zijn afhankelijk van de hulpvragen, de 
therapie kan zowel individueel als in 
groep doorgaan, ouderbegeleiding  
is mogelijk, …

We vinden uw betrokkenheid 
als ouder erg belangrijk. Naast de 
begeleiding van uw kind in het centrum 
overleggen we regelmatig met andere 
diensten en betrokkenen. In vele 
gevallen wordt u op deze besprekingen 
mee uitgenodigd.

  Wat doen we?



Hier is 

SPECIAAL
ieder kind
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Het eerste gesprek
Nadat u met ons voor de eerste keer 
contact hebt opgenomen, nodigen we 
u uit voor een eerste gesprek bij de 
sociaal werker. We verkennen samen 
uw hulpvraag. Deze vraag staat centraal 
binnen het volledige onderzoeksproces.

Als uit dit gesprek blijkt dat uw kind 
in aanmerking komt voor onderzoek 
 in ons centrum, komt uw kind meestal 
op een wachtlijst. We overleggen of  
uw kind tijdens de wachttijd eventueel 
door andere hulpverleners al kan 
worden begeleid.

De onderzoeken
Na het eerste gesprek en het doorlopen 
van de wachttijd nodigen we u uit voor 
een meer uitgebreid intakegesprek.  
We gaan dieper in op een aantal 
aspecten die bij het eerste gesprek 
reeds aan bod kwamen.

In het daaropvolgend logopedisch, 
psychologisch, ergotherapeutisch, 
medisch en kinesitherapeutisch 
onderzoek krijgen we zicht op de 
verschillende ontwikkelingsgebieden 
zoals taal, gedrag, emotieregulatie, 
schoolse vaardigheden, cognitie  
en motoriek.

Soms observeert een teamlid 
uw kind op school, thuis, of in het 
kinderdagverblijf.

Meestal geven we bijkomende 
vragenlijsten mee voor de ouders  
en de leerkrachten.

Zo proberen we het huidige 
functioneren van uw kind in zijn context 
zo goed mogelijk in beeld te brengen.

  Onderzoek
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Na de onderzoeken
Na overleg in het onderzoeksteam 
bespreken we met u de 
onderzoeksresultaten. We geven u 
steeds een multidisciplinair verslag  
dat u zelf aan de school kan bezorgen. 
Met uw toelating sturen we dit verslag 
naar het CLB.

Indien uw kind niet in aanmerking 
komt voor begeleiding binnen 
ons centrum, zoeken we samen 
met u naar een geschikte externe 
hulpverlening.

We proberen 
het huidige 
functioneren van 
uw kind in zijn 
context zo goed 
mogelijk in beeld 
te brengen.
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We bieden multidisciplinaire therapie aan, 
waarbij we de samenstelling en het aanbod 
van het team afstemmen op de hulpvragen. 
De ouders blijven bij de therapie betrokken 
door een therapiesessie mee te volgen, 
regelmatig gesprekken te hebben, via 
een heen-en-weer-schriftje,… Daarnaast 
overleggen we op regelmatige basis 
met de school en andere diensten met 
respect voor de privacy van het kind en de 
ouders. Het team evalueert regelmatig de 
behandeling en stuurt die waar nodig bij in 
overleg met alle betrokkenen.

We geloven dat elke 
persoon uniek is en 
stemmen therapie af  
op maat van uw kind.

  Therapie
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Hoe gaat dit alles in zijn  
werk en wat kost het?
Zowel voor onderzoek als therapie doet 
het CAR een aanvraag bij uw zorgkas 
zodat u de revalidatiekosten voor een 
groot deel niet zelf hoeft te betalen.  
U betaalt enkel het remgeld. Een sessie 
kost u momenteel €1,95 remgeld per 
dag. Een volledig multidisciplinair 
onderzoek kost u ongeveer €20 aan 
remgeld. Indien u een voorkeurregeling 
betreffende de ziekteverzekering 
geniet, betaalt u geen remgeld. 
Onderzoek en therapie zijn voor  
u dan kosteloos.

Duur van de therapie
De duur van de therapie is bepaald 
door de overeenkomst met het 
Vlaams Agentschap voor Zorg en 
Gezondheid (VAZG) en wordt op 
regelmatige tijdstippen geëvalueerd. 
De behandeling start meestal voor 
minstens één jaar. Uw kind komt 
één tot twee uur per dag, meestal 
verschillende keren per week naar  
het CAR.

Uw kind aanmelden
U kan uw kind bij voorkeur 
telefonisch aanmelden. Hierbij zal 
uw hulpvraag bevraagd worden en 
kunnen we u informeren over de 
volgende stappen en de wachttijd.

 U kan ook online aanmelden 
via de website en dan doorklikken 
naar “Voor ouders”

Heeft u nog vragen 
of bemerkingen? 
Aarzel niet om met 
onze sociaal werker 
contact op te nemen.





Stationsstraat 51
9400 Ninove
T 054 51 55 50
E info@carlocomotief.be
W www.carlocomotief.be
F www.facebook.com/cardelocomotief 

Bereikbaarheid
CAR De Locomotief ligt vlakbij 
het station van Ninove. Als u 
van het station in de richting 
van het centrum gaat, komt u in 
de Stationsstraat. Daar vindt u 
ongeveer vijftig meter verder CAR 
De Locomotief aan uw linkerkant, 
in een groot wit herenhuis. 

Wanneer u met de wagen  
naar CAR De Locomotief komt, 
kan u betalend parkeren in  
de Stationsstraat. U kan gratis 
parkeren op de parking aan  
het station. Vanaf daar is het 
2 minuten wandelen tot  
CAR De Locomotief.
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