DE STEIJGER vzw.
Revalidatiecentrum voor ontwikkelingsstoornissen
Kerkham 3,
9070 Destelbergen
www.desteijger.be
tel: 09/228 21 67
Contact: J M De Bosscher

Het Revalidatiecentrum “De Steijger” is een ambulante dienst voor onderzoek en behandeling
van kinderen en jongeren (van 0 tot 18 jaar) met ontwikkelingsproblemen:
-

Autismespectrumstoornissen
Mentale handicap
ADHD
DCD (dyspraxie)
Motorisch-cerebrale stoornissen
Complexe cognitieve ontwikkelingsstoornissen

Wij willen voor deze kinderen en jongeren :
-

een Steiger zijn: een “veilige” aanlegplaats als rustpunt na een soms moeilijke reis
een Stijger zijn: hun ontwikkeling stimuleren in opwaartse zin.

Deze dubbele missie komt ook tot uiting in de dubbele schrijfwijze van onze naam:
De Steijger.
De onderzoeken en behandelingen zijn multidisciplinair, d.w.z. dat elke complexe problematiek in al
zijn aspecten wordt onderzocht en behandeld.
Daartoe staat een team van verschillende deskundigen ter beschikking:
-

medische dienst: kinderneuroloog, kinderpsychiater, kinderarts, neus-keel-oorarts
klinisch psychologen en psychologisch assistenten
ergotherapeuten
kinesitherapeuten
logopedisten
maatschappelijk assistenten.

Deze verschillende deskundigen werken in permanent overleg met elkaar.
De revalidatie is integraal, d.w.z. gericht op de eigenheid van elk kind of elke jongere, en in
samenwerking met het gezin en met andere diensten zoals de school, het CLB, de GON-begeleiding,
het COS., thuisbegeleidingsdiensten, Diensten Geestelijke Gezondheidszorg, en andere…
De revalidatie is ook ambulant, d.w.z. dat het kind (of de jongere) niet bij ons verblijft:
voor en na de behandelingen kan het kind terugkeren naar zijn natuurlijke omgeving: familie,
school…).
De duur van de onderzoeken en behandelingen varieert van 1 uur tot 2 uren per dag.
Project
Omwille van het ambulante karakter van onze hulpverlening moeten de kinderen en jongeren van en
naar ons Revalidatiecentrum vervoerd worden; van of naar huis, van of naar school.
Daarvoor hebben wij een geschikt voertuig nodig. Wij hebben dit voertuig in het verleden kunnen
aankomen dank zij de steun van UFB.Ons voertuig is inmiddels 9 jaar oud en moet vervangen
worden. Daarom durven wij opnieuw rekenen op de milde steun van UFB.

