
Het centrum is gelegen nabij AZ Jan Palfijn.
 
Opgelet! Centrum Impuls is gelegen in een zone 
“betalend parkeren”.
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Wij bieden gespecialiseerde diagnostiek 
en therapie voor kinderen met uiteen- 
lopende problematieken op het vlak van 
ontwikkeling en gedrag.

Een team experten staat elke dag klaar om dit te 
realiseren: kinderarts, kinderpsychiater, psychologen,
psychologisch assistente, sociaal verpleegkundige, 
logopedisten, ergotherapeuten en kinesitherapeuten.

Aanmelden

Kinderen kunnen aangemeld worden vanaf 1,5 jaar en 
doorheen het basisonderwijs. Meestal gebeurt dit op 
verwijzing van een andere instantie (vb. school, CLB).

De aanmelding gebeurt telefonisch. Tijdens de 
aanmelding wordt kort nagegaan of het kind in 
aanmerking komt voor onderzoek in ons centrum. 

Therapie

•  A�ankelijk van de onderzoeksresultaten
•  wordt het kind in therapie genomen.

•  De therapie is ambulant.

•  Therapiefrequentie is 1 à 3 x per week.

•  De therapieën gebeuren individueel of in
•  kleine groepjes.

•  Tijdens de schoolweken gaan de therapieën
•  door op een vast tijdstip en met een vaste 
•  therapeut.

•  Tijdens de vakantie gaat de therapie door met
•  een aangepast uurrooster.

•  Op regelmatige tijdstippen wordt het revalidatie- 
•  programma door het team geëvalueerd en zo
•  nodig bijgestuurd.

•  De ouders worden actief betrokken bij de 
•  revalidatie: ouders kunnen de therapie volgen
•  en minstens 2 x per jaar wordt er een ouder- 
•  gesprek georganiseerd.

•  Het team werkt nauw samen met de school,
•  het CLB, en indien nodig met andere diensten
•  of instanties.

Onderzoek

•  Eerst is er een intakegesprek met de ouders
•  samen met de sociaal verpleegkundige,
•  psychologe of psychologisch assistente.

•  Onderzoeken worden afgesproken a�ankelijk
•  van de problematiek en gebeuren door het 
•  multidisciplinair team.

•  Een medisch onderzoek wordt uitgevoerd door
•  de pediater of de kinderpsychiater.

•  De resultatenbespreking gebeurt door het team
•  van onderzoekers.

•  In een adviesgesprek wordt alles met de ouders 
•  overlopen.

Onderzoek gebeurt steeds op voorschrift van een arts. 
Wij richten ons hierbij op volgende doelgroepen:

        ADHD

        Autismespectrumstoornis

        Vroegbegeleiding

        Complexe ontwikkelingsstoornissen 

        Gedragsstoornissen

        Verstandelijke beperking


