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Centrum Consult is er voor elk kind of elke jongere die problemen ervaart bij  

zijn dagelijkse activiteiten en voor zijn ouders en professionele ondersteuners ...

We werken hoofdzakelijk in West-Vlaanderen.

Problemen kunnen er zijn op vlak van:

• zelfredzaamheid

• kunnen volgen in de klas

• communicatie

• mobiliteit

• gebruik van hulpmiddelen

Je hebt een (vermoeden van een) beperking. Je wil je dagelijkse activiteiten zo 

zelfstandig mogelijk uitvoeren. Je ervaart problemen met activiteiten waar je niet 

meteen een verklaring voor vindt. Je wil je dagelijkse activiteiten zo zelfstandig mogelijk 

uitvoeren. Er is geen eenvoudige oplossing voor jouw vraag. Centrum Consult kan je op 

weg helpen. 

We gebruiken specifieke testen en observaties. Op die manier geven we persoonlijk 

advies aan jou, je familie, je school of andere hulpverleners. 

Wanneer blijkt dat je een hulpmiddel nodig hebt, gaan we gericht op zoek. 

We nemen de tijd om jouw vraag goed te bekijken. 

We zijn niet gebonden aan firma’s. We geven onafhankelijk advies. 

Na het advies volgen we de aanvraag verder op.  

Je krijgt ondersteuning tot je de voorgestelde oplossing zelfstandig kan gebruiken. 

VOOR WIE ZIJN WE ER?

HOE MAKEN WE HET VERSCHIL?
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MOBILITEIT
Ik ben de mama van Liam.

Liam gaat naar de basisschool in onze 

buurt. Hij heeft moeite met stappen over 

lange afstanden. Voor uitstappen heeft hij 

een rolwagen nodig. Op bosklassen  

voldoet zijn rolstoel niet.

Met de alle terreinenrolstoel kan hij  

nu mee het bos in met zijn vriendjes.

Liam zien genieten, maakt ons gelukkig!

COMMUNICATIE
Sam is een jongen van 10 jaar met een meervoudige 

beperking. Hij spreekt ook moeilijk.

Wij, als ouder, begrijpen hem voldoende maar 

de vriendjes en de juf in de klas begrijpen hem niet 

altijd. Dit is heel lastig voor Sam. Op school is de 

ervaring met hulpmiddelen onvoldoende.

De logopedist van Centrum Consult kwam langs om 

Sam te leren kennen. Er werd een toestel voorgesteld 

waarmee Sam kan vertellen. 

De juf kreeg ook de nodige uitleg.

We kunnen altijd contact opnemen met Centrum 

Consult als we nog bijkomende vragen hebben.

Sam bloeit open nu hij beter kan communiceren met 

zijn vrienden.
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VASTSTELLEN VAN EEN PROBLEEM
Lies, mijn dochter van tien, ervaart problemen 

met het organiseren van haar schooltas. Haar 

huiswerk is een ramp.

Na een aantal testen en observaties, stelde 

Centrum Consult, DCD vast.

(Developmental Coordination Disorder)

Ik kreeg niet enkel een diagnose maar  

ook mooie tips over hoe ik de zaken moet 

aanpakken en haar nieuwe activiteiten kan leren. 

De juf in de klas kan daar ook verder mee  

aan de slag. 

Lies gaat opnieuw graag naar school. 

HULPMIDDELEN
Sofie is een 11-jarig meisje met een zware 

motorische beperking. Gericht bewegen is voor 

haar moeilijk. Ze volgt les in de basisschool om 

de hoek.

De toiletsituatie wordt lastiger. Sofie wordt 

zwaarder en de juffen kunnen haar nog moeilijk 

op het toilet plaatsen.

Centrum Consult kwam langs.

Er werd een toiletruimte gecreëerd waar er 

plaats is voor een toiletstoel en een tillift. 

Op die manier kan de verzorging toch voldoende 

discreet en ergonomsich verantwoord gebeuren.
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Voor we de eerste keer afspreken, bekijken we samen de betaalmogelijkheden. 

• Je hebt geen Persoonlijk Assistentie Budget (PAB): je kan via Rechtstreeks 

Toegankelijke Hulp beroep doen op onze dienst.

• Je beschikt over een PAB: de betaling wordt via je budget geregeld of je kan je 

eigen middelen inzetten.


Tijdens een eerste contact luisteren we naar jouw vraag.  

Ben je op zoek naar een verklaring voor de problemen van je kind?

Ben je op zoek naar een goed hulpmiddel?


Een medewerker van Centrum Consult maakt met jou een afspraak in ons 

centrum, bij jou thuis of op school.



We bekijken de mogelijkheden van jouw kind. We observeren of nemen 

een test af. Gaat het om een probleemactiviteit, dan gaan we na wat 

je belangrijk vindt in de uitvoering van de activiteit en wie je kind kan 

ondersteunen bij het gebruik van hulpmiddelen. Na onze analyse krijg je 

een advies.


We onderzoeken de mogelijkheden rond terugbetaling van een hulpmid-

del via het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap), 

via VSB of Cel Speciale Onderwijsleermiddelen.


Indien nodig komt een medewerker van het Centrum Consult je verder 

ondersteunen tot je het hulpmiddel goed kan gebruiken. 

Je hulpverlener krijgt ook info op maat.

HOE GAAN WE AAN DE SLAG?

JOUW BIJDRAGE
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ERGOTHERAPEUT 
Vaststellen van een probleem

Brengt de mogelijkheden van jouw kind goed in kaart 

door gebruik te maken van de AMPS,  

Dotca-ch. De kinesitherapeut doet een 

aanvullende test: Movement ABC. Zo is goed advies 

mogelijk en kan de juf in de klas de sterke kanten van 

jouw kind gebruiken om nieuwe zaken aan te leren.

ERGOTHERAPEUT 
Hulpmiddelen rond ADL

Stemt samen met de kinesitherapeut af welke 

hulpmiddelen de beste oplossing bieden voor de  

problemen van jouw kind in diverse

situaties. Zo kan de nodige zorg veilig geboden  

worden en kunnen hulpmiddelen gebruikt worden die 

werken in de klas of het leven thuis  

ondersteunen. 

KINESITHERAPEUT
Mobiliteitshulpmiddelen en 

houdingsadvies

Bekijkt de motorische mogelijkheden van je kind 

in functie van het goed zitten in de klas, de beste 

oplossing om korte en lange afstanden te  

overbruggen ... : een aangepaste stoel, fiets,  

een loophulpmiddel of een rolstoel.

LOGOPEDIST
Communicatie en 

digitale hulpmiddelen

Zoekt naar het meest functionele hulpmiddel om het 

spreken en/of schrijven te ondersteunen.

Samen met de ergotherapeut bekijkt hij de 

bedieningsmogelijkheden. De kinesitherapeut denkt 

mee over de bevestiging aan de rolstoel.

CONTACT | INFO

INTERDISCIPLINAIR TEAM 
Goede adviesverlening vraagt teamwerk. Verschillende disciplines werken 

samen om op jouw vraag een antwoord te bieden.

ALGEMEEN CONTACT CENTRUM CONSULT
051 230 690 

centrum.consult@dominiek-savio.be
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