
www.revant.nl

© Revant medisch specialistische revalidatie, november 2018

Kinderrevalidatie Reigerbos
Schubertlaan 21
4462 KA Goes

T. 0800-0048  (vraag naar kinderrevalidatie)
E. InfoKindGoes@revant.nl  

Revalidatiecentrum De Wielingen
Vlietstraat 8
4535 HA Terneuzen

In deze uitgave maakt u kennis met onze expertise 
in medisch specialistische revalidatie voor kinderen 
en jongeren in de leeftijd van 0 tot 21 jaar. Onze 
specialistische teams, diagnostiek en therapieën 
staan voor u op een rij.

Revant Kinder- en jeugdrevalidatie | Goes en 
Terneuzen
Revant werkt met een enthousiast team dat kinderen/
jongeren en hun directe omgeving coacht in de 
bijzonderheden die bij hun ontwikkeling optreden. 
Dit doen wij met een multidisciplinair team van 
revalidatieartsen, ergo- en kinderfysiotherapeuten, 
logopedisten, maatschappelijk werkers, een 
muziektherapeut, psychologen, orthopedagogen, een 
diëtist, bewegingsagoog/PMKT’er en therapeutisch 
peuterleidsters.

Doorverwijzen voor diagnostiek of behandeling
Na verwijzing door de huisarts of medisch specialist 
beoordeelt ons team de kinderen voor diagnostiek, 
behandeling, of beide. Dit gebeurt in overleg met de 
revalidatiearts. Het is ook mogelijk om casuïstiek 
rechtstreeks te bespreken met de revalidatiearts.

De juiste zorg op het juiste 
moment, op de juiste plek. 
Voor de doelgroep kinderen 
en jongeren heeft dit hoge 
prioriteit. Daar is een goede 
samenwerking tussen 
zorgpartners in Zeeland voor 
nodig. Hoe kunnen we u en  
uw patiënt verder helpen?

Kinder- en jeugdrevalidatie Zeeland 

>

Kinder- en jeugdrevalidatie
Wanneer en waarvoor verwijst u door?

uiten in hun gedrag. Door middel van sport en spel 
therapie wordt het desbetreffende ontwikkelings-
gebied aangesproken en ontwikkelt het zich, waar-
door de problematische uiting in het gedrag op 
termijn verdwijnt.

Bewegingsagogiek/Special Heroes
Met Special Heroes bieden we kinderen en ouders/
verzorgers inzicht in het aanbod van aangepast 
sporten. Over het gehele jaar worden er diverse 
sporten aangeboden in de vorm van clinics. 
De bewegingsagoog gaat daarbij samen op zoek naar 
een passende sportvereniging in de buurt.

Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)
Kinderen of jeugd met SOLK problematiek (meestal 
chronische pijn/vermoeidheid) helpen we met 
een multidisciplinaire aanpak, o.a. middels ACT 
technieken. Hierbij wordt gestreefd naar leren 
omgaan met de klachten om participatie in het 
dagelijks leven te optimaliseren.

Hanen
Het programma Hanen bieden wij aan ouders/
verzorgers van niet- of nauwelijks sprekende 
kinderen. In dit traject wordt de interactie tussen 
ouder/verzorger en kind bevorderd, waardoor de 
kinderen stappen maken in hun taalontwikkeling. Het 
programma is zowel in groepsverband als individueel 
binnen het eigen gezin te volgen. 

Transitie naar volwassenheid
Op weg naar volwassenheid maken kinderen grote 
stappen wat betreft zelfstandigheid en leren zij 
verantwoordelijkheid te dragen. Een kind met een 
beperking maakt eenzelfde ontwikkeling door, maar 
dit proces gaat soms niet vanzelf. De Groei-wijzer 
biedt passende vaardigheden voor zelfstandig 
leven op een rij. Het is een instrument dat ouders en 
jongeren prikkelt om na te denken; over hun eigen 
situatie, mogelijkheden en over de doelen die voor 
hen belangrijk zijn in de toekomst. Revant biedt 
jongeren en de ouders/verzorgers met deze Groei-
wijzer concrete ondersteuning en begeleiding op de 
weg naar een volwassen leven. 

>
Groepsactivteiten

Superhelden- of Circusweek en sterrenprogramma
De Superheldenweek, Circusweek en het 
sterrenprogramma bieden kinderen met unilaterale 
cerebrale of plexuslaesie korte en intensieve 
behandelingen in groepsverband. Zij worden 
gestimuleerd het aangedane lichaamsdeel te 
gebruiken. Het werken in een groep met gelijken  
biedt daarnaast veel ontwikkeling op sociaal 
emotioneel vlak. 

Rolstoel- en handbikevaardigheidstraining
Voor kinderen in de leeftijd van 5 tot en 
met 18 jaar bieden wij een rolstoel- en 
handbikevaardigheidstraining. Onder begeleiding 
van een ergotherapeut en een ervaringsdeskundige 
leren wij kinderen en hun ouders/verzorgers de fijne 
kneepjes in het hanteren van de rolstoel of handbike.

Vergoeding zorgverzekeraar
Kosten voor revalidatiebehandelingen worden door 
zorgverzekeraars vergoed binnen het basispakket. 
Revant heeft contracten afgesloten met alle 
zorgverzekeraars in Nederland.

Meer informatie en samenwerken 
Voor het juiste verwijs- en behandeltraject van uw 
patiënt optimaliseren wij graag de samenwerking met 
onze zorgpartners in Zeeland. Doorverwijzen naar 
Revant is mogelijk voor zowel een diagnose als een 
behandeling. 

In deze uitgave is slechts een gedeelte van ons 
uitgebreide revalidatieaanbod weergegeven. Bent 
u op zoek naar meer informatie? Neem dan contact 
met ons op via onderstaande contactgegevens. Ook 
bij twijfel of onduidelijkheden rond doorverwijzing 
helpen we u graag verder.
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Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK)

Doelgroep 0 t/m 4 jaar

Diagnostisch Observatie Team (DOT)
Het Diagnostisch Observatie team is een 
samenwerkingsverband tussen Zeeuwse 
zorginstellingen die zorg bieden aan jonge kinderen 
(0 t/m 4 jaar) met een meervoudige complexe 
ontwikkelingsachterstand. 
Bij onvoldoende zicht op welke zorg of onderwijs 
passend is, biedt Revant een uitgebreid advies voor 
het stimuleren van het kind op de juist plek. In een 
traject brengen we in 16 weken de vaardigheden van 
het kind en het gezinssysteem in kaart.

Therapeutsiche PeuterGroep (TPG)
Voor kinderen met motorische- en 
ontwikkelingsachterstanden in de leeftijd van 1,5 
t/m 4 jaar bieden wij een intensief ontwikkelings- en 
behandelprogramma van drie dagdelen per week. Dit 

behandelprogramma bestaat o.a. uit kinderfysio-, ergo 
en logopedische doelen. Muziektherapie wordt ook 
aangeboden. Er wordt per kind specifiek gekeken waar 
behoefte aan is. Voor ouders/verzorgers van het kind 
is er uitgebreide ondersteuning beschikbaar, onder 
andere van maatschappelijk werk.

Diagnostische teams

4+ observatie
Bij een onduidelijke of complexe hulpvraag bij 
kinderen van 4 jaar of ouder wordt binnen een kort 
tijdsbestek een brede multidisciplinaire observatie 
uitgevoerd. De ergo-, kinderfysiotherapeut, 
logopedist, maatschappelijk werker en 
orthopedagoog brengen een integraal advies uit 
voor doorverwijzing richting eerstelijns zorg of een 
passend behandeltraject bij Revant.

Aanbod

Eet Advies/observatie Traject (EAT)
In het EAT team wordt de behandeling gericht op 
kinderen met voedingsproblemen, waarbij deze 
problemen minstens 3 maanden aanwezig zijn.
Het EAT team behandeld kinderen die bij aanvang 
volledig of gedeeltelijk afhankelijk zijn van 
sondevoeding en kinderen die (in orale voeding) een 
afwijkend voedingspatroon hebben ontwikkeld. Deze 
voedingsproblemen vragen om een interdisciplinaire 
benadering. Het team bestaat o.a. uit een jeugdarts, 
logopedist, orthopedagoog en diëtist. 

Mobiliteitspoli/Ganganalyse
Actuele onderzoeks-en behandelmethoden maken 
het mogelijk om de oorzaak van loopvaardigheids- 
en balansproblemen goed in kaart te brengen. Door 
middel van video wordt de loopsnelheid, staplengte, 
stapbreedte en de stand van de gewrichten 
ten opzichte van de zwaartekracht vastgelegd. 
Kinderfysiotherapeuten van Revant zijn hierin 
gespecialiseerd. 

Revant beschikt daarnaast over de C-Mill en de 
GRAIL, twee innovatieve loopbanden. Door middel 
van interactieve spellen en virtual reality wordt op 
een speelse manier een volledige gangbeeldanalyse 
gedaan. De spieractiviteit wordt hiermee 
nauwkeurig in beeld gebracht. Op basis daarvan 
worden passende hulpmiddelen gekozen of een 
behandeling gestart, zoals training van de balans- 
en loopmotoriek, een botoxtraject, ortheses en/of 
orthopedisch schoeisel. 

Meetteam
Bij kinderen met Cerebrale Parese, Spina Bifida of 
Niet Aangeboren Hersenletsel wordt jaarlijks of op 
indicatie door een ergo- en kinderfysiotherapeut het 
standaard Lichamelijk onderzoek (SLO) afgenomen. 
Dit preventieve onderzoek vindt plaats om 
veranderingen in het bewegen van het kind zo vroeg 
mogelijk op te merken en te behandelen. 

Diagnostisch handenteam
Kinderen met een spastische handfunctiestoornis kun-
nen problemen in het dagelijks handelen of de verzor-
ging van de arm/hand ondervinden. Het diagnostisch 
handenteam bestaat uit een revalidatiearts, ergo- en 
kinderfysiotherapeut. Zij brengen met behulp van 
diverse testen in kaart wat een adequaat EBP behan-
deltraject is voor het oplossen van de hulpvraag.  

Schrijfonderzoek
Kinderen met een schrijfprobleem worden door onze 
(specifiek hiervoor opgeleide) ergotherapeuten 
onderzocht, waarbij duidelijk wordt waar het 
schrijfprobleem van het kind precies ligt. Hieruit volgt 
een advies naar ouders/verzorgers en leerkrachten, >

waarna eventueel doorverwijzing plaatsvindt of een 
therapie bij Revant wordt opgestart. Daarbij wordt 
duidelijk  waar het schrijfprobleem van het kind 
precies ligt.

Zitpoli
Binnen deze poli voeren we een gespecialiseerde 
analyse uit voor het zitten en liggen; ofwel een 24 –
uurs houdingsmanagement. Dit gebeurt aan de hand 
van observaties, lichamelijk onderzoek en indien 
nodig testen. We bieden een advies op maat, waarbij 
we uitgaan van bestaande mogelijkheden. Daarbij 
geven we aan welke interventies kunnen helpen om 
zo optimaal mogelijk te zitten en liggen. Denk aan 
rolstoelaanpassingen, zit- en ligorthesen en andere 
hulpmiddelen. Het team van de zitpoli bestaat uit 
revalidatiearts, ergo- en kinderfysiotherapeut.

C Billt
Met de C Billt wordt het begrip van gesproken taal 
getest bij zeer moeizaam of niet sprekende kinderen 
met ernstige motorische beperkingen. 
Deze diagnostische test wordt afgenomen door 
een hierin gespecialiseerde logopediste met 
behulp van diverse bedieningsmogelijkheden, 
zoals een touchscreen, oogbesturing, blikrichting, 
hoofdbediening en/of schakelaars. 

Doelgroepen en therapieën

Cerebrale Parese (CP)
Kinderen met CP kunnen bij Revant worden behan-
deld. In een multidisciplinair team stimuleren we het 
kind zo optimaal mogelijk naar zelfstandigheid. Bij 
Revant werken Knowledge Brokers die betrokken zijn 
bij landelijke richtlijnen en nieuwe inzichten rond de 
behandeling van Cerebrale Parese.

Developmental Coordination Disorder diagnostiek 
(DCD)
Volgens de richtlijnen van Revalidatie Nederland 
bieden wij diagnostisch onderzoek op het gebied van 
DCD. Daarna vindt behandeling of doorverwijzing  
plaats voor een mogelijk behandeltraject. 

Inzet muziektherapie binnen multidisciplinaire 
trajecten 
Revant biedt hulpverlening waarbij muzikale 
middelen binnen een therapie gehanteerd worden om 
verandering, ontwikkeling, stabilisatie of acceptatie 
te bewerkstelligen op emotioneel, gedragsmatig, 
cognitief, sociaal of lichamelijk gebied.

PsychoMotorische Kinder Therapie (PMKT)
Psychomotorische kindertherapie is bedoeld voor 
kinderen die vast lopen in hun ontwikkeling en dit 




