
 

 

Aanvraag multidisciplinair onderzoek 

In te vullen door neuropediater 

Inschrijven in conventie   

 

Taal ouders ☐ Nederlands       ☐ Frans      (taal waarin de ouders de vragenlijst zullen ontvangen) 

 

☐  RCA  ☐  standaard (volledige testing volgens protocol) +  rekenen 

   (ADOS / IQ / gesprek ouder / gesprek kind / taal / fijne motoriek / grove motoriek) 

 

  ☐ specifiek ☐ ADOS   ☐ IQ       ☐ concentratie      ☐ gesprek ouder   ☐ gesprek kind 

    ☐ sens.profiel ☐ ADI-R      ☐  andere : rekenen 

    ☐ kine     ☐ ergo       ☐ taal          ☐ lezen/spelling     ☐ rekenen 

 

  ☐  herevaluatie ☐ ADOS   ☐ IQ       ☐ concentratie      ☐ gesprek ouder   ☐ gesprek kind 

    ☐ sens.profiel ☐ ADI-R      ☐  andere : rekenen 

    ☐ kine     ☐ ergo       ☐ taal          ☐ lezen/spelling    ☐ rekenen 

 

  ☐ coördinatiezitting  ☐ psycho ☐ logo  ☐ ergo  ☐ kine 

 

  ☐ coördinatie ☐ IQ       ☐ concentratie                   ☐ gesprek ouder     ☐ gesprek kind 

    ☐ sens.profiel ☐ ADI-R      ☐  andere : rekenen 

    ☐ kine     ☐ ergo       ☐ taal              ☐ lezen/spelling     ☐ rekenen 

 

☐   CMT  ☐ IQ  ☐ concentratie      ☐ emo        ☐ executieve functies   

  ☐ andere : rekenen 

☐ kine  ☐ ergo      ☐ rekenen ☐ taal        ☐ lezen/spelling 

 

☐  COS  hulpvraag  :  rekenen 

 

☐  CP 

In te vullen door ouders 

Indien jullie geïnteresseerd zijn om de voorgestelde onderzoeken te laten uitvoeren, wordt van jullie verwacht een 

mail met dit document te sturen naar volgend emailadres     coordinatieCMT@inkendaal.be 

Door deze aanvraag van multidisciplinair onderzoek gaan jullie akkoord met de voorwaarden vermeld op de 

achterzijde van dit document. 

 

familienaam  van het kind     rekenen 

voornaam  van het kind       Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

geboortedatum  van het kind     Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

geslacht van het kind   ☐ jongen  ☐  meisje 

rijksregisternummer van het kind     Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

http://vp-web01/iProva/management/hyperlinkloader.aspx?hyperlinkid=de9d931c-4540-434b-84d7-4664c41d398d


 

 

 

adres (domicilie)  van het kind    Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

leerjaar waarin het kind nu zit     Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

mailadres       Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

GSM-nummer          Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

naam neuropediater     ☐ Dr. Haan    ☐ Dr. Van Rossem ☐ andere : Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

plaats consultatie neuropediater    Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

datum consultatie neuropediater    Klik hier als u tekst wilt invoeren. 

 

Aanvraag multidisciplinair onderzoek 

Na de consultatie bij de neuropediater en het invullen van dit document zal jullie een uitgebreide vragenlijst doorgestuurd 

worden via mail. 

Pas als we deze ingevulde vragenlijst van jullie ontvangen, wordt uw kind op de wachtlijst gezet.  Hiervan ontvangen jullie een 

bevestiging via mail waarin de vermoedelijke wachttijd vermeld staat.   

Zodra de onderzoeken kunnen ingepland worden, ontvangen jullie een mail met de exacte data voor de onderzoeken. 

 

Wij vragen u vriendelijk om de voorziene afspraken en tijdstippen te respecteren.   

Gezien de lange wachttijd is er weinig ruimte tot verschuivingen.  Daarnaast hebben onze therapeuten vaste momenten 

(opgelegd door de overheid) waarop zij deze onderzoeken afnemen waardoor de uren van deze afspraken niet aangepast 

kunnen worden. 

We vernemen graag bij deze aanvraag van multidisciplinair onderzoek jullie vakantieperiode waarbinnen de 

onderzoeken niet kunnen ingepland worden.  Dit kunnen jullie doorgeven via mail ( coordinatieCMT@inkendaal.be ). 

Indien u toch een afspraak wenst te annuleren of verplaatsen, vragen wij u om dit onmiddellijk te doen na ontvangst van de mail 

waarin de planning opgenomen is. 

Het annuleren van een afspraak dient minimum 24 uur voor de start van het onderzoek / consultatie te gebeuren via mail naar 

volgend mailadres  annulatie@inkendaal.be . 

Dus voor elke afspraak (onderzoek / consultatie) die niet tijdig (24 uur voor de start van het onderzoek / consultatie) 

geannuleerd wordt, zal een forfaitair bedrag van 50 € aangerekend worden. 

Indien het beginuur van de afspraak niet gerespecteerd wordt, zal de afspraak geannuleerd worden en wordt er eveneens een 

forfaitair bedrag van 50 € aangerekend. 

 

Algemene informatie 

Wij gaan ervan uit dat beide ouders van het kind op de hoogte zijn van deze onderzoeken  (wet 13.04.1995). 

 

Alle onderzoeken vinden plaats  in Ziekenhuis Inkendaal – Inkendaalstraat 1 – 1602  Vlezenbeek. 

Alle dagen dient u zich aan te melden bij het onthaal voor inschrijving en de aanwezigheid van uw kind te bevestigen. 

Gelieve de Kids ID-kaart / identiteitskaart van uw kind mee te brengen. 

Een afwezigheidsattest voor de school of voor sociaal verlof kan gevraagd worden aan het onthaal bij aanmelding. 

 

Tijdens een eventuele middagpauze is er geen opvang voorzien voor uw kind. 

We vragen de begeleider(s) van het kind om 15 à 30 minuten voor het einduur van het onderzoek aanwezig te zijn op de 

afgesproken plaats. 

De begeleider(s) zijn niet aanwezig in het testlokaal tijdens de onderzoeken.  Indien nodig zal de aanwezigheid en participatie 

van de ouder(s) vooraf of tijdens het onderzoek gevraagd worden. 

 

Voor bijkomende informatie kunnen jullie terecht bij de coördinator, Veronique Bouvoie, op het nummer 02/531 53 15 – 

elke voormiddag van 08.00 tot 12.30 
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