Wie zijn we?
Carrewiel is een Centrum voor Ambulante
Revalidatie (CAR) met vestigingen in Veerle-Laakdal,
Turnhout en Mechelen. Kinderen van 2 tot 7 jaar
en hun gezin kunnen in Carrewiel terecht. We
richten ons daarbij op volgende doelgroepen:




mentale beperking (TIQ < 70)
diagnose autismespectrumstoornis
complexe ontwikkelingsstoornis (*)

(*) Hiertoe behoren kinderen met randbegaafdheid,
leer- of taalstoornis, DCD die nood hebben aan
therapie op minstens drie van de volgende
domeinen:
1.
2.
3.
4.
5.

lezen/spellen/rekenen
grove motoriek
fijne motoriek
taal
visueel-ruimtelijke vaardigheden

Carrewiel werkt op verwijzing van een arts. De
verwijzing en aanmelding dient te gebeuren vóór de
overstap naar het 1e leerjaar. Kinderen van de
lagere school kunnen in sommige gevallen terecht
voor een aangepast groepsaanbod.

Aanmelding


U wordt doorverwezen door een arts.



U neemt telefonisch contact op of vult het
aanmeldingsformulier op de website in.



Na aanmelding word je door ons
gecontacteerd en vindt er een eerste
gesprek plaats met de coördinator, jezelf en
je kind. In dit kennismakingsgesprek krijg je
uitleg over onze werking en maken we een
inschatting of je kind bij ons terecht kan.



U komt op de wachtlijst voor onderzoek en
behandeling terecht. We nemen terug
contact op als je kind aan de beurt is om
het onderzoek op te starten.

Behandeling


Een individueel therapieplan, op maat van
jouw kind, wordt opgesteld met
verschillende disciplines van ons team.



De behandeling verloopt meestal intensief,
d.w.z. afhankelijk van de noden en leeftijd
van je kind minimum 2x per week
(individueel of in groep).



Als ouders en gezin word je op
verschillende manieren betrokken in de
behandeling.



Carrewiel werkt volop aan vernieuwing, op
de website staat steeds ons meest recente
aanbod.

Het revalidatieteam

Praktisch

Elk team bestaat uit verschillende specialisaties
zoals:

Overeenkomst











logopedisten
ergotherapeuten
kinesitherapeuten
psychologen / psychologisch assistent
maatschappelijk werker
kinderarts / kinderpsychiater
administratief en logistiek medewerkers
vestigingscoördinator
directeur

Carrewiel heeft een
overeenkomst met het VAZG.

CARREWIEL TURNHOUT
Centrum voor
Ambulante Revalidatie

(Vlaams Agentschap voor Zorg en Gezondheid)
Erkenning
Carrewiel is erkend en
gesubsidieerd door het VAPH.
(Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap)

Contactgegevens

Financiële bijdrage

Schoolstraat 27/1
2300 Turnhout

Onderzoek en behandeling verloopt steeds met een
goedkeuring van het ziekenfonds. Bij goedkeuring
betalen zij het grootste deel van de kosten. Per
onderzoek of behandeling betaalt men zelf nog een
beperkte oplegkost.

014/41 07 04
turnhout@carrewiel.be
www.carrewiel.be

Inrichtende macht
KMSL vzw
Korte Begijnenstraat 22
2300 Turnhout.
.

Algemeen directeur: Ilse Dries
Vestigingscoördinator: Ruth Godet

