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Het Centrum voor Ambulante Revalidatie St Rembert staat in voor de multidisciplinaire diagnostiek en
revalidatie van kinderen/jongeren met beperkingen, (complexe) ontwikkelingsstoornissen, psychiatrische-,
neuropsychologische- en zintuiglijke stoornissen. De multidisciplinaire ambulante revalidatie heeft enerzijds als
doel de intrinsieke mogelijkheiden van het kind/ jongere maximaal tot ontplooiing te brengen en anderzijds het
minimaliseren van de aanwezige beperkingen, stoornissen of handicaps alsook de impact op hun algemeen
functioneren. Deze doelstelling staat vooral in functie van het optimaliseren van de maatschappelijke integratie van
het kind/jongeren op korte en lange termijn.
De concrete activiteiten van het Centrum voor Ambulante Revalidatie zijn:
•
•
•
•
•

Het in kaart brengen van het functioneren van het kind binnen een multidisciplinaire visie (logopedisch op
vlak van taal, spraak en auditieve functies, motorisch en psychomotorisch, medisch, psychologisch en
psychosciaal).
Het opstellen van een multidisciplinair revalidatieprogramma op maat van het individuele kind /jongere,
dewelke beantwoordt aan de doelgroepen en criteria conform onze RIZIV conventie.
Het ondersteunen van het gezin met informatie, begeleiding en praktische aspecten (o a vervoer) om de
realisatie van de revalidatiedoelstellingen te maximaliseren.
Het in overleg gaan met personen en diensten die deel uitmaken van het netwerk van het kind/ jongere
zoals gezin, familie, school, CLB, bijzondere jeugdzorg, jeugdrechtbank, thuisbegeleiding, etc.
Het gericht oriënteren naar andere hulpvormen indien ambulante multidisciplinaire revalidatie niet (langer
meer) aangewezen is.

Het
revalidatiecentrum
wenst
kwaliteitsvolle
en
wetenschappelijk
gefundeerde
multidisciplinaire
revalidatieprogramma’s aan te bieden om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Het realiseren van deze doelen
gebeurt vanuit een ambulante setting waarbij de betrokkenheid, medewerking en motivatie van de hulpvrager en
zijn/ haar omgeving belangrijke voorwaarden vormen.
Het project: minibus:
Het voorzien van vervoer biedt zeker een meerwaarde naar de kinderen/ jongeren en hun gezinnen. Gezien de
waargenomen trend binnen deze doelgroep op vlak van toenemende sociale problematieken (psychische en
sociale instabiliteit van ouders, financiële problemen, afwezigheid van vervoersmiddelen) en de toenemende
populatie vanuit de ruimere randgemeenten stijgt de vraag en noodzaak naar vervoer verzorgd door het centrum.
Door het voorzien van veilig en consequent vervoer bereiken ze ook bovenstaande doelgroepen maar kan de
vooropgestelde intensieve multidisciplinaire revalidatie ook zo optimaal mogelijk worden gevolgd, gezien
therapietrouw een belangrijk aspect is. Op deze manier worden de beoogde doelen van de revalidatie meer of beter
bereikt, waardoor de ontplooiingskansen van het kind/ jongere kunnen worden geoptimaliseerd.
De UFB heeft Het Centrum voor Ambulante Revalidatie St Rembert geholpen bij de aankoop van een
minibus.

