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Beste ouder(s)/ verzorger(s), 

 

 

In dit document vindt u informatie over het samenwerkingsverband tussen Lichtenbeek en 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten en u als ouder(s)/ verzorger(s). 

Deze informatie is alléén van belang voor u wanneer uw kind een revalidatie behandeling krijgt. 

 

Wanneer uw kind revalidatie behandeling krijgt, vindt u in deze ‘EKEP-oudermap’ informatie 

over de EKEP-bespreking, uitleg over het EKEP-formulier, informatie en algemene voorwaarden 

over de revalidatiebehandeling van Klimmendaal Revalidatiespecialisten.  

 

Verder kunt u dit document raadplegen voor uitleg over veelgebruikte testen en onderzoeken 

binnen de revalidatiebehandeling of voor verwijzing naar websites op het gebied van diagnoses, 

patiëntverenigingen, hulpverlenende instanties, vrijetijdsbesteding, sport of vakanties.  

 

‘Eén-Kind-Eén-Plan’ (EKEP) staat voor de praktische uitwerking van de nauwe 

samenwerking tussen school, revalidatie en ouder(s)/verzorger(s).  

 

Het doel van een EKEP-bespreking is dat er een gezamenlijk plan ontstaat, met een 

gezamenlijke hoofddoelstelling voor de komende periode. In het EKEP-formulier worden alle 

hulpvragen, doelstellingen en afspraken voor de komende periode helder verwoord. Het plan 

wordt vervolgens periodiek besproken, geëvalueerd, geactualiseerd en opnieuw vastgesteld met 

alle betrokkenen. In overleg met de betrokkenen wordt bepaald in welke frequentie de EKEP-

besprekingen over uw kind plaatsvinden. Dit varieert van meerdere keren tot eens per jaar.  

 

De rol van de onafhankelijk EKEP-procescoördinator is onder andere: 

- Aanspreekpunt en wegwijzer voor ouders betreffende het ‘Eén Kind, Eén Plan’-proces. 

- Technisch voorzitten van de planbesprekingen. 

- Coördineren en controleren van de organisatie rondom het plan van uw kind. 

 

Als ouder(s)/ verzorger(s) heeft u een belangrijke stem bij het maken van keuzes op het gebied 

van onderwijs en revalidatie. Klimmendaal Revalidatiespecialisten werkt hulpvraaggericht. De 

input van ouders (en/ of het kind) vormt de basis voor de revalidatiebehandeling. Zonder 

gerichte hulpvragen kan er geen revalidatiebehandeling plaatsvinden. Als ouders/verzorger 

geeft u mede richting aan het ontwikkelingsproces van uw kind.  

 

Als u vragen heeft over het EKEP-proces kunt u terecht bij één van de procescoördinatoren.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

 

 

Valerie van der Kemp    Emma Winters 

(dinsdag en donderdag)   (dinsdag en donderdag)     

v.vanderkemp@lichtenbeek.nl   e.winters@lichtenbeek.nl 

v.vanderkemp@klimmendaal.nl   e.winters@klimmendaal.nl 

026-4838400                                         026-4838400 
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EKEP- bespreking 
 

 

Bij de EKEP-bespreking kunnen de volgende disciplines aanwezig zijn: klassenpersoneel, intern 

begeleider en/of teamleider, maatschappelijk werker, revalidatiearts of physician assistant, 

psycholoog of orthopedagoog, ergotherapeut, kinderfysiotherapeut, logopedist, speltherapeut, 

verpleging, schoollogopedist, Zorg Binnen Onderwijs (op verzoek van ouders) en de 

onafhankelijke procescoördinator.  

Kinderen zijn niet bij deze bespreking aanwezig en er is geen oppasmogelijkheid op de locatie. 

 

De EKEP-bespreking duurt een half uur. Enkele weken voor de EKEP-bespreking vult u, samen 

met de maatschappelijk werker, het EKEP-formulier in. Tevens gaat u met uw kind voor 

controle naar de revalidatiearts. Ook de betrokken medewerkers van onderwijs en revalidatie 

vullen het formulier in, zodat het formulier de rode draad vormt voor de EKEP-bespreking.  

 

Samen met deze betrokkenen vanuit onderwijs en revalidatie én aan de hand van uw (nieuwe) 

hulpvragen wordt het centrale aandachtspunt vastgesteld, een gezamenlijke hoofddoelstelling 

opgesteld voor de komende periode en worden de afspraken en acties vastgelegd.  

 

Om het lezen en meepraten voor u te vergemakkelijken vindt u hieronder een lijst met uitleg 

van de termen die u tegen komt in het EKEP-formulier en de EKEP-bespreking. 

 

 

Voorpagina EKEP-formulier 

 

Hier vindt u de datum, tijd, plaats van de EKEP-bespreking van uw kind en de versie van 

het EKEP-formulier (vóór de bespreking het concept en ná de bespreking het definitieve 

formulier). 

 

De basisgegevens  

 

Deze omvatten de basisgegevens van uw kind, van het onderwijs, van de revalidatie en 

de procesgegevens. 

 

Hulpvraag  

 

Onder dit kopje vindt u de hulpvragen terug die u met de medewerkers van onderwijs en 

revalidatie heeft besproken. De hulpvraag beschrijft de punten waar uw kind en/of 

ouder(s)/verzorger(s) tegen aan lopen in het dagelijks leven, de wensen, de 

verwachtingen en de ideeën waar uw kind en u hulp voor zoeken bij onderwijs en/of 

revalidatie.  

 

Domeinen en doelstellingen  

 

In de domeinen 1 tot en met 7, die zijn onderverdeeld in verschillende subdomeinen, 

vindt u de ‘Doelstelling vorige periode’. Deze doelstellingen worden door de betrokken 

medewerker van onderwijs en/of revalidatie geëvalueerd in de ‘Huidige situatie’. De 

doelstellingen die hij/zij met uw kind wil bereiken vindt u in ‘Doelstellingen komende 

periode’. 

 

Diagnostische gegevens en testuitslagen  

 

Na de 7 domeinen vindt u de diagnostische gegevens en testuitslagen. Er staan 

vaktermen in. U kunt te allen tijde bij de betreffende discipline om een toelichting 

vragen. Ook vindt u in deze map, pagina 12, een algemene toelichting van de 

meetinstrumenten en testen. 
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Verslag van de EKEP-bespreking 

 

Achter de diagnostische gegevens en testuitslagen vindt u het verslag van de EKEP-

bespreking. Hier vindt u de 13 punten die we tijdens de EKEP-bespreking zullen 

doornemen. 

 

 Een paar punten lichten we toe: 

 

 Punt 8: Centraal aandachtspunt 

Het centraal aandachtspunt omschrijft het punt dat volgens de medewerkers van 

onderwijs en revalidatie de komende periode de meeste aandacht moet krijgen. Het is de 

visie van de teamleden op de kern van de problematiek van uw kind op dit moment.  

 

Punt 9: Bevorderende omstandigheden kind 

Het is belangrijk voor onderwijs en revalidatie om rekening te houden met bepaalde 

factoren. Deze factoren zijn bij het kind óf in de omgeving te vinden. Voorbeelden van 

ondersteunende factoren: een goede motivatie van het kind, betrokkenheid van de 

ouders.  

 

Punt 12: Hoofddoelstelling 

De hoofddoelstelling beschrijft het doel dat het team, samen met u, wil bereiken bij uw 

kind binnen een bepaalde termijn. Samen stellen we de hoofddoelstelling vast op basis 

van de hulpvragen en het centrale aandachtspunt.  

 

 

Als ouder(s)/ verzorger(s) kunt u te allen tijde vragen stellen over de ontwikkeling van uw kind en heeft 

u een belangrijke stem bij het maken van de keuzes uit het onderwijs- en revalidatieaanbod. Zo geeft u 

mede richting aan het ontwikkelingsproces van uw kind! 

 

Opmerking:  

Bij de EKEP-bespreking zijn de kinderen niet aanwezig.  

U dient zelf opvang te regelen, dit kan niet door het klassenpersoneel worden gedaan, deze zijn immers 

bij de EKEP-bespreking aanwezig. 
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Afkortingen die u in het EKEP-formulier terug vindt: 
 

 

Disc.       Discipline 

 

BA  Bewegingsagoog 

BO  Vakleerkracht bewegingsonderwijs 

BA/FT Bewegingsagoog/ fysiotherapeut: judo  

BA/LO Bewegingsagoog/ logopedist: judo 

CW      Cultureel werker (o.a. muziektherapeut) 

CW/ET        Cultureel werker met ergotherapeut: ritmegroep 

CW/LO        Cultureel werker met logopedist: ritmegroep 

CW/FT      Cultureel werken met fysiotherapeut: blaasgroep 

DI  Diëtist  

ET   Ergotherapeut 

FT  (Kinder-)Fysiotherapeut 

IB  Intern begeleider 

KA  Klassen assistent 

KL  Klassenleiding 

LK  Leerkracht 

LO  Logopedist  

MO  Moeder  

MW  Maatschappelijk werker 

OU       Ouder(s) 

PA       Physician assistant 

PC        Procescoördinator Eén Kind Eén Plan 

PDo    Psychologische dienst onderwijs 

PDr          (GZ-) Psychologische dienst revalidatie 

PD/BA        Psycholoog/ Bewegingsagoog: judo 

RA  Revalidatiearts 

SL  Schoollogopedist 

STo  Speltherapeut onderwijs  

STr  Speltherapeut revalidatie 

TL  Teamleider 

VA  Vader  

VP   Verpleegkundige 

VZ  Verzorger(s) 

 

 

 

Afkortingen worden in het EKEP-formulier op de volgende wijze vermeld: 

 

*ET/VAN* in dit geval: ET=ergotherapeut, V=eerste letter van de voornaam, AN=letters van de 

achternaam. 
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De Perspectief-bespreking: 

 
Wanneer na een observatietraject wordt geconcludeerd dat het revalidatieteam betrokken blijft, 

volgt er eerst een Perspectief-bespreking. Deze bespreking vindt éénmalig plaats met het 

school- en revalidatieteam. Het doel van deze bespreking is dat er voor het kind een 

gezamenlijk ontwikkelingsperspectief voor de langere termijn wordt vastgesteld. Dit 

gezamenlijke ontwikkelingsperspectief geeft richting aan het behandelplan van revalidatie en 

aan het handelingsplan van school.   

In de Perspectief-bespreking wordt door het revalidatieteam het CAP (Capaciteiten Activiteiten 

Plan) en door school het OPP (Ontwikkeling Perspectief Plan) besproken. Gezamenlijk stelt het 

team dan een conclusie vast. Deze gezamenlijke conclusie wordt beschreven in het Perspectief-

formulier en vervolgens door de revalidatiearts met ouder(s)/verzorger(s) nabesproken. 

Mocht uw kind zich anders ontwikkelen dan verwacht, dan zal dat tijdig met u worden 

besproken. 
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Onderwijs en het Ontwikkelingsperspectief Plan (OPP) 

 

Als leerlingen op Lichtenbeek komen wordt er een Ontwikkelingsperspectiefplan opgesteld voor 

de langere termijn. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingsmogelijkheden van de leerling 

beschreven voor de periode van maximaal vier jaar. Ook is het verwachte uitstroomprofiel 

beschreven. Belangrijke factoren voor het opstellen van het ontwikkelingsperspectief zijn het 

ontwikkelingsniveau, de ondersteuningsbehoefte en omstandigheden die van invloed zijn op de 

ontwikkeling.  

 

Het ontwikkelingsperspectief van de leerling wordt bepaald op grond van het te verwachten 

eindniveau van functioneren op de domeinen:  

 

1. Cognitieve mogelijkheden (IQ) 

2. Schoolse vaardigheden/didactiek 

3. Communicatieve redzaamheid 

4. Zelfredzaamheid/adl/mobiliteit 

5. Sociaal-emotionele redzaamheid 

6. Leren leren 

 

Bevorderende en belemmerende factoren die ook van invloed zijn op de ontwikkeling van de 

leerling worden daarbij nadrukkelijk meegenomen. 

Het onderwijs is ingedeeld in 6 leerroutes die leiden naar 3 uitstroomniveaus:  dagbesteding, 

arbeid en vervolgonderwijs. Per schooljaar en per ontwikkeldomein worden doelen geformuleerd 

volgens de leerlijnen die de leerling leiden naar het gewenste uitstroomniveau, passend bij zijn/ 

haar ontwikkelperspectief.  

Het OPP wordt in de leeftijd van 8 en 11 jaar geëvalueerd en opnieuw vastgesteld. 
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Revalidatie en het Capaciteitenprofiel (CAP) 

 

Het CAP is een manier om de soort en de hoeveelheid extra zorg, die het kind in de toekomst 

waarschijnlijk nodig zal hebben, vast te stellen. Dit wordt gedaan op grond van de problemen die er nu 

zijn, zoals spasticiteit, slechtziendheid, epilepsie, of verstandelijke beperkingen. Bij aandoeningen die in de 

tijd niet veel zullen veranderen zullen de problemen die er nu zijn, in de toekomst ook nog bestaan. 

Daardoor kan al vroeg worden vastgesteld welke extra zorg in de toekomst nodig is. Het CAP kan dus ook 

gebruikt worden bij de aanvragen van voorzieningen, zodat het de ouders kan helpen bij de 

indicatieprocedures. Het CAP geeft niet de gebruikelijke zorg weer, die elk kind van die leeftijd krijgt, maar 

alleen de extra zorg die nodig is.  

 

Het CAP geeft de te verwachten hoeveelheid extra zorg weer op de volgende 5 gebieden: 

 

• Gezondheid (fysieke belastbaarheid) 

• Het bewegen (motorische functies) 

• Zintuigelijke functies 

• Mentale functies 

• Stem en Spraakfuncties.  

 

 

Op elk gebied wordt de hoeveelheid extra zorg vastgesteld, dit kan variëren van 0 (gebruikelijke 

zorg voor de leeftijd dus geen extra zorg nodig) tot 5 (volledig afhankelijk). Door voor elk 

domein de extra zorg vast te stellen ontstaat een profiel: het Capaciteitenprofiel. Door al op 

jonge leeftijd het CAP op te stellen, kunnen ouders zich beter voorbereiden op de toekomst en 

wordt ook het behandelplan doelmatiger.  

 

Tijdens het eerste consult/onderzoek bij de revalidatiearts krijgen ouders uitleg over het CAP en 

maakt de revalidatiearts een start met het vaststellen van het CAP, dit wordt dan uitgediept 

tijdens de Perspectief-bespreking. 
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Therapie op school  
 
Informatie over de poliklinische revalidatiebehandeling van Klimmendaal Revalidatiespecialisten 

voor leerlingen van SO Lichtenbeek, Wekeromseweg te Arnhem. 

 

Start van de behandeling 

Nadat het aanmeldingsformulier verzonden is naar Klimmendaal Revalidatiespecialisten, volgt 

een eerste onderzoek bij de revalidatiearts. U krijgt als ouder(s)/ verzorger(s) hiervoor een 

uitnodiging. Na dit eerste onderzoek vindt, afhankelijk van de vraagstelling, een observatie 

plaats door het revalidatieteam. Bij kinderen die al in behandeling zijn bij Klimmendaal 

Revalidatiespecialisten, kan de behandeling doorlopen en zal het consult bij de revalidatiearts 

mogelijk later plaatsvinden. 

 

 

Eerste observatie/ behandelperiode 

De observatieperiode wordt gebruikt om een beeld te krijgen van zowel de mogelijkheden als de 

beperkingen van uw kind. Op basis van de observatiegegevens wordt een advies gegeven. De 

observatie en behandeling worden uitgevoerd door een team dat al naar gelang de hulpvraag 

en behoefte wordt samengesteld en kan bestaan uit: revalidatiearts, psycholoog, 

kinderfysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, maatschappelijk werker, bewegingsagoog, 

speltherapeut, diëtist en een verpleegkundige. 

 

Deze observatieperiode periode kan 6 weken tot 3 maanden duren. In deze tijd wordt u ook 

uitgenodigd voor kennismaking met de behandelaars. Na afloop van deze observatie-/ 

behandelperiode wordt een voorstel voor het vervolg gedaan. 

 

 

Perspectief-bespreking 

Sinds januari 2015 vindt er vooraf aan de eerste EKEP-bespreking, een PERSPECTIEF-

bespreking plaats. Voor verdere informatie zie “De Perspectief-bespreking”. 

 

 

EKEP-besprekingen (Eén-Kind–Eén-Plan) 

De EKEP-besprekingen vinden plaats met u en alle betrokkenen vanuit onderwijs en revalidatie, 

in het kader van ‘Eén kind, Eén plan’. Voor verdere informatie zie “De EKEP-bespreking”. 

 

Voorafgaand aan deze bespreking wordt u uitgenodigd voor een gesprek met de revalidatiearts 

en met de maatschappelijk werker om het EKEP-formulier in te vullen. 

 

De voorzitter van de vergadering is de onafhankelijke procescoördinator. Zij/ hij coördineert de 

samenwerking tussen ouder & kind, revalidatie en onderwijs en bewaakt het proces van 

samenwerking tussen de drie partijen.  

  

De besprekingen gaan in principe altijd door. Als u absoluut niet aanwezig kunt zijn, kunt u uw 

voorkeur voor dag en tijd (dinsdagmiddag of donderdagmiddag) doorgeven aan het 

revalidatiesecretariaat en zo nodig een afspraak maken voor een nagesprek bij de 

revalidatiearts.  

 

Ouder-contact-dagen en oudergesprekken 

Op het verzoek van de teamleden kan een oudergesprek (COPM) gepland worden. U ontvangt 

daarvoor een brief met het verzoek de planning te bellen om een afspraak te maken. Ook op uw 

eigen verzoek kan een ouder-contact-dag (OCD) gepland worden. U kunt dan een dagdeel 

meelopen met uw kind en zowel bij het onderwijs als de therapie zien wat uw kind zoal 

meemaakt en oefent. 
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Wachtlijst 

Het kan voorkomen dat de verschillende therapieën niet direct, niet volledig of niet gelijktijdig 

kunnen starten. Indien uw kind gedurende langere tijd voor alle therapieën op de wachtlijst 

staat, zullen we u hiervan op de hoogte brengen. Wekelijks bekijkt het team de wachtlijst en 

kunnen prioriteiten gesteld worden. 

 

 

Spreekuur orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker 

Het spreekuur van de orthopedisch schoenmaker en instrumentmaker vindt wekelijks plaats op 

school waarbij de revalidatiearts en een kinderfysiotherapeut aanwezig zijn. In overleg met de 

ouders wordt hiervoor een afspraak gemaakt.  

 

 

Schoolvervoer 

Het schoolvervoer voor kinderen naar het speciaal onderwijs wordt geregeld door de gemeente. 

Indien kinderen nog niet het volledige schoolprogramma volgen, kan de revalidatiearts, bij 

uitzondering, bij de gemeente voor een nader te bepalen periode speciaal vervoer aanvragen.  

 

 

Algemene informatie 

• Wij verzoeken u om in geval van ziekte of afwezigheid van uw kind dit zo spoedig mogelijk te 

melden bij de planning van Klimmendaal Revalidatiespecialisten (voor 

telefoonnummers zie contactgegevens onder deze pagina).  

• Ouders worden tevens dringend verzocht hun kind ook beter te melden bij de receptie 

van Lichtenbeek/ Klimmendaal Revalidatiespecialisten.  

• Bij buitengewone schoolactiviteiten kunnen therapieën worden verschoven of eventueel 

komen te vervallen. 

• Soms doen behandelaars ook mee aan schoolactiviteiten en kan dit als weg naar een doel of 

onderdeel van de behandeling gezien worden. 

• Soms moet wel eens worden afgeweken van de geplande behandelfrequentie van uw kind. 

Het bereiken van de afgesproken doelen blijft wel altijd voorop staan. 

• Bij groepsbehandelingen is het mogelijk dat incidenteel ook een andere behandelaar 

aanwezig is voor een ander kind uit de groep. 

• Bij kortdurende ziekte of onverwachte afwezigheid van een behandelaar (minder dan een 

week) zullen wij proberen om de behandeling te laten overnemen door een andere 

behandelaar. 

• Bij ziekte of andere afwezigheid van een behandelaar langer dan een week, zullen wij u 

daarvan in kennis stellen en in overleg met de revalidatiearts zullen passende maatregelen 

genomen worden. 

• Als u af en toe bij de behandeling aanwezig bent, wordt dat zeer op prijs gesteld. Dit kan ook 

een beter beeld van de ontwikkeling van uw kind geven. 

• Contact met de ouder(s)/ verzorger(s) is zeer belangrijk en beschouwen wij als een 

onderdeel van de behandeling. 
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• Vaak wordt ook gebruik gemaakt van het communicatieschrift. Zowel de behandelaar als u 

kan hierin schrijven en er kunnen vragen aan elkaar gesteld worden. 

• Tijdens de schoolvakanties is er geen therapie. Zo nodig kan worden doorbehandeld, in 

overleg met de behandelaars en revalidatiearts. 

 

Nadere informatie 

Voor alle vragen rondom de revalidatiebehandeling van uw kind kunt u contact opnemen met 

het revalidatiesecretariaat Klimmendaal Revalidatiespecialisten. 

Voor vragen over het behandelrooster van uw kind kunt u contact opnemen met de planning 

van Klimmendaal Revalidatiespecialisten 

 

 

Contactgegevens 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten 

Locatie: Wekeromseweg 6   

Postbus 9044   

6800 GG  Arnhem 

 

 

 

 

Telefoonnummer algemeen 026 - 48 38 400 

 

Telefoonnummer planning Klimmendaal 

Revalidatiespecialisten 

                                

026 - 48 38 332 

 

Telefoonnummer secretariaat 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten 

 

026 - 48 38 313 

 

Telefoonnummer EKEP-

procescoördinatoren 

 

026 - 48 38 435 

 

Websites Lichtenbeek/ 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten 

www.lichtenbeek.nl 

www.klimmendaal.nl 

 
 
   
  

   
 

 

 

 

  

http://www.lichtenbeek.nl/
http://www.klimmendaal.nl/
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Toelichting meetinstrumenten binnen de kinderrevalidatie: 

klinimetrie. 

 
Een essentieel onderdeel van therapie is het gebruik van meetinstrumenten (klinimetrie). Het 

doel van het gebruik van meetinstrumenten is tweeledig. Meetinstrumenten worden 

inventariserend/diagnostisch gebruikt, waarbij het van belang is om de hulpvraag te 

objectiveren en te specificeren en het behandeldoel vast te leggen. Daarnaast worden 

meetinstrumenten evaluatief gebruikt. Om de effecten van de behandeling te meten, kan 

gebruik worden gemaakt van het verschil in de begin- (baseline) en de vervolg(eind)score. 

 

Algemene meetinstrumenten: 

Pediatric Evaluation of Disability Inventory (PEDI) 
 
Wat is de PEDI-NL? 

De PEDI-NL staat voor ‘Pediatric Evaluation of Disability Inventory’. Het is een vragenlijst voor 

de inventarisatie van alledaagse vaardigheden bij kinderen. In dit instrument zijn de 

belangrijkste functionele vaardigheden en uitvoering daarvan opgenomen. De PEDI-NL is 

ontworpen om de mate van zelfstandigheid in de uitvoering van dagelijkse activiteiten te 

meten. De PEDI-NL meet op drie verschillende ontwikkelingsdomeinen van het kind, te weten: 

zelfverzorging, ambulantie (verplaatsing) en sociaal-emotioneel functioneren. Daarnaast legt dit 

instrument vast hoeveel hulp uw kind bij zijn dagelijkse activiteiten nodig heeft door middel van 

de Verzorgersassistentie schaal. 

 

Hoe wordt de PEDI-NL afgenomen? 

De PEDI-NL wordt afgenomen in de vorm van een gestructureerd interview met de 

ouder/verzorger. Het afnemen van dit interview duurt circa 45 minuten tot 60 minuten. De 

PEDI-NL wordt afgenomen door een behandelaar van Klimmendaal. Het is mogelijk dat dit niet 

de eigen behandelaar van uw kind is.  

 

Waarom wordt de PEDI-NL afgenomen? 

Door jaarlijks dit interview af te nemen kunnen we goed vastleggen op welk niveau van 

zelfstandig functioneren uw kind zich bevindt op het moment van afname. Daarnaast kunnen er 

hulpvragen uit het gesprek voort komen en kunnen hier therapiedoelstellingen uit afgeleid 

worden. Door het interview jaarlijks af te nemen wordt de ontwikkeling van zelfstandigheid van 

uw kind in het verloop van de tijd gevolgd.  

 

Bij wie wordt de PEDI-NL afgenomen? 

Binnen Klimmendaal wordt jaarlijks bij alle ouders/verzorgers van kinderen tussen de 6 

maanden en 7 ½ jaar de PEDI-NL afgenomen. Afname bij kinderen ouder dan 7½ vindt plaats 

in overleg met ouders en behandelaars.   

 

Hoe gaat het verder? 

Wanneer uw kind in aanmerking komt voor de PEDI-NL ontvangt u hiervoor een brief met het 

verzoek om een afspraak te plannen. 

Nadat de test is afgenomen ontvangt u een uitwerkingsverslag waarin de resultaten beschreven 

staan. Deze resultaten worden eveneens verwerkt in het EKEP-formulier. 

Mocht u de uitkomsten van de PEDI-NL persoonlijk na willen spreken dan kunt u hiervoor een 

afspraak maken met de planning.  
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Groeiwijzer 

 
Wat is de Groeiwijzer? 

De groeiwijzer is vragenlijst die bestaat uit 9 leef thema’s, die elk weer in een aantal stellingen 

zijn onderverdeeld. De Groeiwijzer staat in het teken van opgroeien en zelfstandig worden. 

De vragenlijst helpt het kind (en de ouder) om te ontdekken welke stappen er genomen kunnen 

worden om zelfstandiger te worden, wat je al kunt en wat je wilt leren.  

 

Hoe wordt de Groeiwijzer afgenomen? 

De afname van de Groeiwijzer kan op verschillende manieren; het kan een gesprek zijn tussen 

ouder en kind in de thuissituatie of één van de behandelaars vult samen met ouder en kind de 

Groeiwijzer is. De wijze waarop wordt altijd afgestemd op het kind.  

 

Waarom wordt de Groeiwijzer?  

De weg naar zelfstandigheid, ongeacht welke vorm van zelfstandigheid, is een weg waarop vele 

stappen genomen moeten worden. Gedurende het leven van kinderen is dit een weg die een 

enorme ontwikkeling doormaakt. Kinderen met een beperking maken eenzelfde ontwikkeling 

door. Op sommige vlakken zullen andere oplossingen verzonnen moeten worden, bijvoorbeeld 

een rolstoel in plaats van lopen, maar ook zij worden gaandeweg zelfstandig en gaan hun eigen 

leven vormgeven, los van hun ouders. Of zij daar nu hulp van anderen voor in moeten 

schakelen of het daadwerkelijk zelf doen, doet niet af aan het proces van het ontdekken wie je 

bent, wat je wilt en kunt en loskomen van thuis.  

 

Canadian Occupational Performance Measure (COPM) 

 
Wat is het COPM? 

Het COPM is een meetinstrument waarmee in een gesprek de hulpvragen worden 

geïnventariseerd en gescoord op een schaal van 1-10 voor belangrijkheid, uitvoering en 

tevredenheid. 

In het COPM-gesprek willen wij, als therapeuten (ergotherapeut, kinderfysiotherapeut en 

logopedist), met u kennismaken en duidelijk krijgen welke problemen u als gezin ervaart ten 

gevolge van de beperking  die uw kind heeft. Bijvoorbeeld op het gebied van bewegen, spel, 

communicatie, verzorging. Gedrag en contact met o.a. broertjes, zusjes en ouders. 

 

Hoe wordt het COPM afgenomen? 

De ergotherapeut is tijdens het COPM-gesprek de gespreksleider. 

Samen met u worden de problemen in het dagelijks handelen geïnventariseerd en wordt u 

gevraagd een en ander toe te lichten om zo de hulpvragen duidelijk te krijgen. 

De handelingsproblemen worden daarna door u als ouder(s) gescoord op belangrijkheid, 

uitvoering en tevredenheid (schaal 1-10). 

 

Waarom wordt het COPM afgenomen? 

Aan het eind van het gesprek is duidelijk wat u als ouder(s) wil(len) dat uw kind gaat leren en 

welke discipline aan deze hulpvraag gaat werken. De betrokken therapeuten brengen tijdens de 

therapiemomenten de mogelijkheden van uw kind, met betrekking tot de genoemde problemen, 

in kaart en zetten deze om in doelstellingen waaraan binnen de therapie gewerkt gaat worden. 
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Meetinstrumenten op het gebied van fysiotherapie 

Motoriek 
 
Movement Assessment Battery for Children–II (M-ABCII) 

Doel: Meet het motorisch functioneren bij kinderen van 3 t/m 16 jaar en kan   

 beoordelen of er sprake is van een motorische achterstand ten opzichte  

 leeftijdsgenoten. Wordt veelal gebruikt als onderdeel van de diagnose   

DCD.  

Beschrijving:   motorische opdrachten onderverdeeld in 3 categorieën; handvaardigheid,  

balvaardigheid en evenwicht. 

 

Motor Function Measure (MFM) 

Doel: Meetinstrument om de functionele motorische vaardigheden bij kinderen  

met een neuromusculaire aandoening in kaart te brengen en de  

 veranderingen in de tijd te evalueren. 

Beschrijving: Bestaat uit 32 opdrachten onderverdeeld in de categorieën staan en  

transfers, axiale en proximale motorische vaardigheden en distale  

  motorische vaardigheden. 

 

Gross Motor Function Measure (GMFM) 

Doel:  Meet en evalueert de grove motoriek bij kinderen met CP 

Beschrijving: Gestandaardiseerd meetinstrument bestaande uit 86 items,  

onderverdeeld in de 5 domeinen liggen/omrollen, zitten, kruipen/knielen,  

 staan en lopen/rennen/springen. De testresultaten worden vervolgens  ingevoerd 

in het computerprogramma GMAE, waar de scores vervolgens 

vergeleken kunnen worden met leeftijdsgenoten met  dezelfde GMFCS-

classificatie. 

    

Mobiliteit 
 
Standaard Lichamelijk onderzoek (SLO) 

Doel:  Inzicht krijgen in de passieve  mobiliteit van de heup, knie en enkel  

Beschrijving: Passief bewegingsonderzoek van de heup, knie en enkel. Meting wordt  

  uitgevoerd met een goniometer. Tevens wordt er gekeken naar de mate  

 van selectief bewegen, kracht en standsafwijkingen van de onderste  

 extremiteiten. Het onderzoek wordt door 2 personen uitgevoerd. 

 

Gangbeeldanalyse (GBA) 

Doel:  Inzicht te krijgen in de manier waarop een bepaalde beweging wordt uitgevoerd 

en welke spieren hierbij wel en niet actief zijn. Het gaat hierbij  

 vaak om het lopen of de beweging van een arm of hand. Daarnaast kan  

 worden gekeken hoe groot de belasting op bepaalde gewrichten is tijdens  

 het lopen. Op basis van het bewegingsonderzoek kan een behandeling  

 worden ingezet, aangepast of worden gestaakt. Daarnaast kan het  

 bewegingsonderzoek dienen om een behandeling te evalueren: heeft de  

 behandeling effect gehad en is er een verbetering opgetreden? 

Beschrijving: Op een loopplatform wordt er enkele keren heen en weer gelopen.  

  Tijdens het lopen worden er vanuit verschillende hoeken opnames  

 gemaakt. De gangbeeldanalyse vindt plaats in het bewegingslaboratorium  

 op de hoofdlocatie van Klimmendaal.   

Op de site van Klimmendaal Revalidatiespecialisten is een filmpje beschikbaar met 

uitleg. Ook geschikt voor kinderen. 

 

 



15 

 

Conditie 
 
Om de conditie in kaart te brengen kan er gebruik worden gemaakt van de volgende meest 

voorkomende meetinstrumenten: 

 

• 6 Minuten Wandeltest : submaximaaltest over de lengte van 20m. 

• PWC170   : submaximaaltest op een fietsergometer 

• Ebbeling-test   : submaximaaltest op een loopband 

• Shuttle Run test  : maximaaltest over de lengte van 10m. 

• Wingate   : maximaaltest op een fietsergometer 

• Bruce-protocol  : maximaaltest op een loopband 

 

  

Meetinstrumenten op het gebied van ergotherapie 

 

Motoriek 
 
Melbourne Assessement-2 

Doel: Meten wat de (maximale) kwaliteit van bewegen is van de schouder, arm  

en hand bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese, plexus 

brachialis parese. 

Beschrijving: De Melbourne-test bestaat uit korte opdrachtjes waarbij bewegingen  

worden gevraagd van schouder, arm en hand. Bij de videoanalyse wordt  gekeken 

naar de kwaliteit van de beweging; hoe ver kan het kind de  

 beweging maken, hoe nauwkeurig kan het kind de beweging maken, hoe  

handig kan het kind het voorwerp gebruiken en hoe vloeiend zijn 

    zijn/haar bewegingen. Omdat deze test vooral naar de kwaliteit van 

bewegen kijkt worden er na een korte periode geen grote verschillen gezien bij 

het hertesten.  

 

Segmental Assessment of Trunk Control (SATCo) 

Doel:  In kaart brengen van de statische, actieve en reactieve rompcontrole van  

de verschillende (romp)segmenten bij kinderen met CP in alle leeftijden 

Beschrijving: De SATCo wordt afgenomen terwijl het kind op een bankje met de voeten  

op de grond zit en gefixeerd wordt bij de bekken. Het kind moet statisch, actief 

(rotatie van het hoofd) en reactief (duwtje van voor, opzij en  

achter) de houding handhaven. De afname wordt vastgelegd op video 

zodat er later nog geanalyseerd kan worden.  

 
Mobiliteit 
 

Standaard lichamelijk onderzoek (SLO) 

Doel:  Inzicht krijgen in passieve en actieve mobiliteit van de schouder, arm en hand.  

Beschrijving: Op verzoek en passief bewegen van de schouder, elle boog, pols en  

vingers. Meting met goniometer en supinatie meter. Het onderzoek wordt  

door 2 personen uitgevoerd. 

 

Aanvullende arm/ hand onderzoeken die vaak tegelijkertijd met het SLO afgenomen 

worden: 

 

• Tonus onderzoek  

• Kracht onderzoek 

• Sensibiliteit onderzoek 
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Arm-hand functie 
(wordt o.a. gebruikt in Bovenste Extremiteiten Analyse) 

 

Video Observatie Aarts en Aarts – Determine Developmental Disregard – Revised 

(VOAA) 

Doel:  Meten van de kwaliteit en de duur van de inzet van de aangedane hand 

in spontaan gebruik bij kinderen met een unilaterale cerebrale parese,   plexus 

brachialis parese en het bepalen of er sprake is van developmental disregard 

(DD). 

Beschrijving: De test bestaat uit twee onderdelen; de Muffintaak, waarbij het kind  

uitgedaagd wordt twee handen te gebruiken maar alle handelingen ook  

eenhandig uitgevoerd kunnen worden en de Rijgtaak waarbij het gebruik  

van twee handen noodzakelijk is om de taak te kunnen uitvoeren. 

In de videoanalyse wordt er gekeken naar het grijpen, vasthouden en  

loslaten en met welke kwaliteit dit gebeurt. 

Daarnaast wordt het verschil in de duur van de inzet van de aangedane  

hand bij beide taken vergeleken. Wanneer het kind bij de Muffintaak  

zijn/ haar hand veel minder lang inschakelt dan bij de Rijgtaak en dit  

verschil is meer dan 17,2% dan spreken we van Developmental  

Disregard. (DD-score) Iedere inzet van de aangedane hand wordt  

gescoord, er wordt dan niet gekeken naar hoe de hand gebruikt wordt  

alleen òf deze gebruikt wordt. Deze score is een belangrijke indicator of er 

groeimogelijkheden zijn van het kind rondom de inzet van zijn/haar aangedane 

hand. 

 

Abilhand kids  

Doel:  Inzicht krijgen in inzet beide handen in dagelijkse vaardigheden 

Beschrijving: Vragenlijst die door ouders ingevuld wordt. Wordt veel gebruikt bij  

  wetenschappelijk onderzoek. De score wordt uitgedrukt in logits en de  

schaal loopt van ongeveer -4 tot +5. 

 

Nine-Hole Peg Test (NHPT)  

Doel:   Inventariseren welke hand dominant is 

Beschrijving: De Nine Hole Peg Test is een meetinstrument waarmee de snelheid van  

 bewegen van onder andere de fijne handmotoriek wordt onderzocht. De  

 cliënt moet zo snel mogelijk negen staafjes uit een bakje pakken en deze  

 in de openingen in een bord steken. Vervolgens moet de cliënt de staafjes  

 er weer uit halen en terug in het bakje leggen. Gemeten wordt de  

  tijdsduur van de afname. De cliënt mag alleen de te meten hand  

gebruiken en moet de procedure per staafje herhalen (hij mag dus niet in  

 één keer alle staafjes pakken). 

 

Assisting Hand Assessment (AHA) 

Doel:  Meten van de spontane inzet van de aangedane hand tijdens spel bij  

 kinderen met een unilaterale cerebrale parese, plexus brachialis parese. 

Beschrijving: De AHA bestaat uit tweehandig spelmateriaal waarmee een kind spontaan  

          speelt. De afname wordt vastgelegd op video en later geanalyseerd. Bij  

 wat oudere kinderen wordt een bordspel gebruikt waarbij het kind het  

 materiaal gebruikt binnen het spel. 

 

Schrijven 
 

Korte Observatie Ergotherapie Kleuters (KOEK) 

Doel: Inzicht krijgen in de vaardigheden van de schrijfvoorwaarden bij kleuters  

 en kinderen in de aanvangsgroepen. 

Beschrijving: Pen en papier taken, knippen, fijn motorische taken. 
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Standaard Observatie Schrijven – 2 (SOS-2) 

Doel: Signaleren schrijfproblemen, analyse van de leesbaarheid en snelheid van  

 het schrift bij kinderen in de basisschool van eind groep 3 tot en met  

 groep 8 die aan elkaar schrijven of los schrijven. 

Beschrijving: Vijf minuten overschrijven van een standaard tekst op papier zonder lijntjes. 

 

Standaard observatie ergotherapie Schrijven en sensomotorische schrijfvoorwaarden 

(SOESS) 

Doel: Observatie van schrijven en de voorwaarden voor het schrijven. 

Beschrijving: Verschillende onderdelen waaronder het (over)schrijven van een 

standaard tekst. De observatie kan in zijn geheel of delen afgenomen  

worden. 

 

Visueel Motorische Integratie (Beery-VMI) 

Doel:   Testen van de visueel motorische integratie met aanvullende tests voor  

 visuele perceptie en motorische coördinatie bij kinderen vanaf 2 jaar. 

Beschrijving: Het kind moet een aantal in moeilijkheidsgraad oplopende figuren vrij  

 natekenen, herkennen en gestructureerd natekenen.  

 

Rolstoelrijd-testen 

 
6 Minute Push Test (6MPT) 

Doel:   Bepalen welke afstand een kind in een rolstoel in 6 minuten kan afleggen. 

Beschrijving:  In 6 minuten een zo groot mogelijke afstand afleggen. Hierbij mag het  

kind één keer per minuut worden aangemoedigd. 

 

One Stroke Push Test (1SPT) 

Doel:   Bepalen welke afstand een rolstoel rijdend kind in één slag aan zijn wiel  

      kan afleggen. 

Beschrijving: Het kind geeft één slag aan de wielen van de rolstoel en moet daarbij een  

zo ver mogelijke afstand afleggen. 

 

Oogmotoriek 

 
King-Devick   

Doel:  Observatie van de oogbewegingen. 

Beschrijving: Saccadische oogvolgbeweging test; kijk oefening op tijd. 

 

Motor Free Visual Perception Test (MVPT-3) 

Doel: Onderzoek van de visuele perceptie zonder motorische deelname voor kinderen 

vanaf 4 jaar.  

Beschrijving: 65 items die in totaal worden gescoord. 

 

 

Sensomotoriek 

 
Sensory Profile-NL (SP)  

Doel:  Sensorisch profiel van het kind beschrijven.  

Beschrijving: Vragenlijst bestaande uit 125 items die door de ouders van een kind 

  wordt ingevuld. 

 

Stereognosie test 

Doel:  Testen of het kind voorwerpen op de tast kan herkennen. 

Beschrijving: Voorwerpen worden onder een doek verstopt. Het kind voelt en beschrijft  

 (of wijst aan)welk voorwerp het is.  
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Sensomotorische test van Ayres (Ayres) 

Doel:   Inzicht krijgen in de gedragingen na sensomotorische activiteiten. 

Beschrijving: Verschillende sensomotorische taakjes. 

 
 
Meetinstrumenten op het gebied van logopedie 
 

Communicatie 
 

Communicatie Functie Classificatie Systeem (CFCS) 

Doel:  Classificeren van de dagelijkse communicatie bij kinderen met CP. 

Beschrijving: Ouders kiezen aan de hand van een stroomschema het meest passende 

niveau van communiceren. 

 

Observatielijst voor communicatieve functies: beginnende communicatie 

Doel:  Observeren van de communicatieve functies en de semantische relaties  

   bij kinderen met een talig niveau van 0;9-2;0 jaar. 

Beschrijving:  Lijst met 35 items waarbij gekozen wordt uit 3 mogelijkheden; kind laat 

  het gedrag niet zien, kind laat gedrag op verzoek zien en kind laat het  

  gedrag zien. 

 

Observatielijst voor communicatieve functies 

Doel:  Het observeren van de communicatieve functies en de semantische relaties bij 

kinderen met een talig niveau van 1;0-4;0 jaar.  

Beschrijving: Ouders vullen, in samenspraak met de logopedist, deze lijst in. 

 

Observatielijst communicatieve functies voor ouders/ leerkracht 

Doel:  In beeld brengen hoe een kind zijn bedoeling kenbaar maakt middels taal.                         

Beschrijving: Door ouders of leerkracht wordt op de observatielijst aangegeven welke 

       communicatieve functies door het kind worden beheerst en welke niet. 

 

Voorlopers in Communicatie (ComVoor) 

Doel:  Onderzoek dat zich richt op 2 kernvragen; welke middelen zijn geschikt om 

communicatie te ondersteunen en op welk niveau van betekenisverlening kunnen 

de gekozen middelen worden ingezet. 

Beschrijving: Bestaat uit 2 niveaus met een totaal van 5 reeksen en 36 items. Elk item is 

georganiseerd als een sorteertaak. 

 

Communicatieprofiel en –plan 

Doel:  Het komen tot een optimale, op het kind afgestemde manier van  

  communiceren en adequate ondersteuning. 

Beschrijving: Door ouders, leerkrachten en logopedist worden de verschillende vormen 

   van communicatie die een kind begrijpt in kaart gebracht. 

 

Spraak 
 

LOGO-art 

Doel:  In kaart brengen van de uitspraak op klankniveau in woorden. 

Beschrijving: Een plaatjes-benoemtaak die de uitspraak onderzoekt van medeklinkers  

  (vooraan, in het midden en achteraan in een woord), medeklinker- 

combinaties (vooraan en achteraan in een woord) en van  klinkers en  

tweeklanken onderzoekt. 
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Metaphon-screening 

Doel:  Overzicht krijgen van spraakpatronen van kinderen met een talig niveau  

  van 3;6-5 jaar 

Beschrijving: Een plaatjes-benoemtaak die klanken en klemtoonpatronen in woorden 

onderzoekt. 

 

Taal 
 

Lexilijst NL 

Doel:   Het meten van de vroege taalontwikkeling aan de hand van actieve  

  woordenschat. 

Beschrijving: Ouders vullen een vragenlijst in en geven hierin aan welke woorden en 

  zinnen hun kind zegt. Geschikt voor kinderen van 15-27 maanden 

 

Schlichting Test voor Taalbegrip 

Doel:  Meet het begrip van gesproken zinnen van kinderen van 2;0 tot 7;0 jaar 

Beschrijving: De test bevat zeven secties, Deze secties omvatten samen 85 items, de  

  secties lopen op zowel qua aantal woorden dat met elkaar in verband moet  

  worden gebracht, in de zinslengte, alsook in complexiteit van het te leggen  

  verband en volgen daarbij nauwkeurig de ontwikkeling van het taalbegrip 

   van jonge kinderen. 

 

Schlichting Test voor Taalproductie-II  

Doel:  Meet het taalproductieniveau van kinderen van 2;0 tot 7;0 jaar. 

Beschrijving:  Test bestaat uit verschillende onderdelen waarbij gekeken wordt naar de  

  grammatica, actieve syntactische ontwikkeling, woordenschat, spontane  

    taalproductie, fonologisch werkgeheugen en fonologische  

  verwerkingsvaardigheid 

 

Clinical Evaluation of Language Fundamentals-4 NL (CELF-4-NL) 

Doel:  Een duidelijk beeld krijgen van de sterke en zwakke kanten van de  

  algemene taalvaardigheid bij kinderen en jongvolwassenen van 5 tot 18  

  jaar. 

Beschrijving: Bestaat uit 16 subtests en 2 vragenlijsten. 

 

CELF-preschool-2-NL 

Doel:  Test voor diagnose en evaluatie van taalproblemen bij kinderen van 3;0 tot 6;11 

jaar. 

Beschrijving:  Bestaat uit 9 subtests en 2 niet-genormeerde vragenlijsten. 

                             

Nijmeegse Pragmatiektest (NPT)  

Doel:  Test de productieve pragmatische vaardigheden bij kinderen van 4 tot 7  

  jaar. 

Beschrijving: Vragen en opdrachten in de categorieën communicatieve functies,  

  conversatievaardigheden en verhaalopbouw. Tevens een vragenlijst voor  

  ouders en leerkracht. 

 

Eten en drinken 
 

Dysphagia Disorder Survey (DDS) 

Doel:  In kaart brengen van de ernst van de eetstoornis/het slikprobleem en 

beïnvloedende factoren bij kinderen vanaf 2 jaar en volwassen met een 

            verstandelijke handicap. 

Beschrijving: Gestandaardiseerde screening voor eet-en slikproblemen tijdens een  

  eetmoment. 
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Maatregelen Zorgvuldig omgaan met Persoonsgegevens 
 

1. Inleiding 

Lichtenbeek en Klimmendaal Revalidatiespecialisten wisselen persoonsgegevens van  

kinderen. Met het uitwisselen van persoonsgegevens willen de organisaties ervoor zorgen dat 

alle professioneel betrokkenen van de twee organisaties rondom kind en ouders zodanig 

geïnformeerd zijn dat zij het kind en de ouders optimaal kunnen begeleiden. De organisaties 

willen voorkomen dat er fouten gemaakt worden en dat ouders dezelfde informatie meerdere 

keren moeten verstrekken. 

 

Klimmendaal Revalidatiespecialisten voert een medisch dossier. De EKEP-formulieren vallen 

daaronder. De Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst is daarop van toepassing. 

 

Lichtenbeek heeft op 12 mei 2003 een reglement bescherming persoonsgegevens Lichtenbeek 

opgesteld. Dit reglement geldt ook voor het EKEP formulier omdat schoolmedewerkers erin 

rapporteren en de gegevens lezen. 

 

In het kader van het project Eén-Kind-Eén-Plan willen beide organisaties door onderstaande 

maatregelen benadrukken dat zij er gezamenlijk zorg voor willen dragen dat zorgvuldig 

omgegaan wordt met persoonsgegevens, nu en in de toekomst. 

 

2. Doel van de maatregelen 

Ouders en kinderen die te maken hebben met Klimmendaal Revalidatiespecialisten en 

Lichtenbeek kunnen erop vertrouwen dat alle betrokken professionals van onderwijs en 

revalidatie zorgvuldig omgaan met hun persoonsgegevens. 

 

3. Resultaten van de maatregelen 

• Elk personeelslid van Lichtenbeek en Klimmendaal Revalidatiespecialisten kent de 

gedragscode persoonsgegevens en handelt ernaar. 

• Schoolpersoneel tekent de geheimhoudingsplicht. 

• Elke ouder weet welke maatregelen Klimmendaal Revalidatiespecialisten en Lichtenbeek 

hebben genomen om de zorgvuldigheid te waarborgen. 

 

4. Wet bescherming persoonsgegevens 

Snelle technologische ontwikkelingen bieden meer mogelijkheden om persoonsgegevens 

geautomatiseerd te verwerken. Dat kan aan de ene kant een voordeel zijn; ouders hoeven 

sommige gegevens bijvoorbeeld maar één keer te verstrekken en alle betrokkenen bij hun kind 

hebben toegang tot de informatie. Aan de andere kant kunnen de mogelijkheden een bedreiging 

vormen voor de privacy van betrokkenen. Om deze en toekomstige ontwikkelingen te reguleren 

is er een Europese richtlijn vastgesteld. Met de wet bescherming persoonsgegevens (WBP) 

wordt deze richtlijn in Nederland uitgevoerd. 

 

5. Maatregelen 

Lichtenbeek en Klimmendaal Revalidatiespecialisten vinden het van groot belang om zorgvuldig 

om te gaan met de persoonsgegevens van leerlingen (revalidanten) en hun 

ouders/verzorgers. 

Daarom nemen zij in het kader van het project Eén-Kind-Eén-Plan onderstaande 

maatregelen. Zij gebruiken daarvoor de handleiding voor verwerkers van persoonsgegevens. 

(www.cbpweb.nl). 

 

  

http://www.cbpweb.nl/
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Informatieve websites:  

Op verschillende plekken in de school staat een folder-rek met daarop een breed scala 

aan folders, brochures en magazines. U kunt deze rekken vinden op de volgende 

plekken: 

- in de centrale hal 

- naast de kamer van de revalidatiearts  

 

websites: 

 

www.bosk.nl  Vereniging van mensen met een aangeboren lichamelijke handicap. 

De BOSK is een unieke ontmoetingsplaats van leden die elkaar 

steun en informatie geven. Maar de BOSK is ook hét kenniscentrum 

van ervaringsdeskundigen: mensen die alles weten van leven met 

een lichamelijke handicap. Voor lotgenoten, voor onderzoekers en 

voor besluitvormers. 

Inclusief BOSK-marktplaats: vraag en aanbod 

 

www.nsgk.nl   Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind 

NSGK steunt projecten voor kinderen en jongeren met een 

handicap, om hen te helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk 

te leven. (projecten op gebied van: onderwijs, vrije tijd, werk en 

dagbesteding, wonen-logeren-opvang) 

 

www.cp-net.nl Samenwerking voor betere CP-zorg, dat is onze missie. In een 

onafhankelijk netwerk van zorgverleners, onderzoekers en mensen 

met CP wisselen we kennis en kunde uit met één doel: continue 

verbetering van de zorg voor mensen met CP. 

 

www.balansdigitaal.nl  Balans is de landelijke vereniging met informatie, advies, 

training/workshops over ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD, 

DCD, MCDD, dyslexie, dyscalculie en autismespectrumstoornissen.  

 

www.nah-info.nl  Website over niet aangeboren hersenletsel (NAH) 

www.nah.nl   

 

www.epilepsie.nl   Website van het epilepsiefonds 

 

 

www.sein.nl   Stichting Epilepsie Instellingen Nederland  

SEIN is een kennis- en expertisecentrum voor mensen met epilepsie 

en verwante aandoeningen. SEIN is gespecialiseerd in diagnose, 

behandeling, begeleiding en wetenschappelijk onderzoek van en 

naar epilepsie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.kinderneurologie.eu  Duidelijke en betrouwbare informatie over kinderneurologische 

aandoeningen.  

http://www.bosk.nl/
http://www.nsgk.nl/
http://www.cp-net.nl/
http://www.balansdigitaal.nl/
http://www.nah-info.nl/
http://www.nah.nl/
http://www.epilepsie.nl/
http://www.sein.nl/
http://www.kinderneurologie.eu/


22 

 

Kinderneurologie is het medisch specialisme dat zich bezighoudt 

met de diagnose en behandeling van kinderen met een ziekte de 

hersenen, het ruggenmerg, de zenuwen en/of de spieren. (opgezet 

en onderhouden door kinderneuroloog dr. J. H. Schieving) 

 

www.lotjeenco.nl Lotje en co, website voor alle vaders, moeders, broers, zussen en 

naasten van zorg intensieve kinderen. 

 Onder andere: tijdschrift, forum, vraag&aanbod, blog 

 

www.parent2parent.nl voor en door ouders van een zorgintensief kind. Wanneer je kind 

een beperking heeft, is steun van mensen die weten wat dit is 

enorm belangrijk.  

 

 

Zorginstellingen:  

 

www.zodoenwehetinarnhem.nl  

Wijkteams gemeente Arnhem 

    Voor vragen over zorg, jeugd, wonen of werk.  

 

www.ede.nl/sociaalteams Wijkteams gemeente Ede 

 

www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen  

Wijkteams gemeente Veenendaal 
 

www.duiven.nl/zorg-en-ondersteuning  

Wijkteams gemeente Duiven 
 

www.renkum.nl/Inwoners/Sociaal_Loket  

Wijkteams gemeente Renkum 

 

www.pgb.nl  Per Saldo is dé belangenvereniging van en voor mensen die hun 

zorg en begeleiding willen regelen met een persoonsgebonden 

budget. 

 

www.driestroom.nl  Zorg en ondersteuning aan mensen met en zonder handicap. 

Ondersteuning op het gebied van leren, wonen en werken. 

(onder andere: DTT-training, Zorg binnen Onderwijs, ambulante 

ondersteuning, kinderzorg, specialistische kindcentra). 

 

www.siza.nl  Siza biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een lichamelijke, 

verstandelijke of meervoudige beperking en aan mensen met 

autisme of niet aangeboren hersenletsel. 

De dienstverlening van Siza loopt uiteen van ondersteuning thuis 

tot aan 24-uurs zorg in een woongroep en van behandeling tot en 

met begeleiding naar werk. Siza ondersteunt op die momenten dat 

het nodig is en daagt mensen uit om hun grenzen waar mogelijk te 

verleggen    

www.mee.nl   Stichting MEE  

MEE biedt informatie, advies en ondersteuning aan kwetsbare 

mensen en hun familie, vrienden en andere betrokkenen. MEE heeft 

specifieke kennis op het gebied van mensen met een beperking. 

Voor mensen een verstandelijke, lichamelijke, zintuiglijke of 

psychische beperking, chronische ziekte, niet-aangeboren 

hersenletsel, autisme. 

 

http://www.lotjeenco.nl/
http://www.parent2parent.nl/
http://www.zodoenwehetinarnhem.nl/
http://www.ede.nl/sociaalteams
http://www.veenendaal.nl/ondersteuning-zorg-en-inkomen
http://www.duiven.nl/zorg-en-ondersteuning
http://www.renkum.nl/Inwoners/Sociaal_Loket
http://www.pgb.nl/
http://www.driestroom.nl/
http://www.siza.nl/
http://www.mee.nl/
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www.stichtingzie.nl  Stichting ZIE is er voor alle gezinnen met een kind met een 

epilepsiesyndroom. 

 Informatie, ondersteuning, belangenbehartiging  

 

www.kindmethandicap.nl Op deze site vindt u tips voor ouders met een kind met een 

(meervoudige) beperking.  

Daarnaast zijn er ervaringsverhalen, activiteiten, lezingen en 

cursussen voor ouders en/of kinderen vermeld.  

 

www.zorgboeren.nl  overzicht van aanbod van zorgboerderijen per regio. 

Ingedeeld in doelgroepen, beschikbaarheid, wel/geen 

logeermogelijkheid 

 

www.supportbeurs.nl  Website met informatie, nieuws, columns, nieuwsbrief met 

betrekking tot hulpmiddelen, vervoer, persoonlijke verzorging etc.  

 Support is een evenement dat tweejaarlijks wordt georganiseerd in 

de Jaarbeurs in Utrecht. Support is de grootste, leukste en meest 

leerzame beurs in de Benelux voor iedereen met een fysieke 

beperking, hun omgeving en mensen die beroepshalve te maken 

hebben met de beperkingen die fysieke handicaps kunnen opleggen. 

Support geeft je zicht op de nieuwste trends en technieken. 

  

    

Vrije tijd en sport 

 

www.unieksporten.nl Sportaanbod voor mensen met een beperking.  

 

www.specialheroes.nl Special Heroes laat kinderen met een beperking ervaren hoe leuk 

sporten en bewegen kan zijn. Het is een 

sportstimuleringsprogramma voor leerlingen in het speciaal en 

voortgezet speciaal onderwijs.  

www.stichtingbio.nl Manege in het Biobos: De manege van het Bio Vakantieoord in 

Arnhem biedt kinderen en volwassenen met een handicap de 

mogelijkheid om paard te rijden. 

 

 

www.judostapvoorstap.nl ‘Stap voor Stap’ is een stoei- en judoclub voor alle kinderen,  met of 

zonder een beperking, in de leeftijd van 4 tot 18 jaar. De 

begeleiding is in handen van een bewegingsagoog en judoleraar.  

 

www.action-jeugdsportkamp.nl   

Action Jeugdsportkamp is een sportkamp voor jonge 

sporters met een lichamelijke beperking.  

 

 

 

 
 
 

Buitenschoolse Opvang 

 

www.siza.nl/bso  Heeft uw kind meer ondersteuning nodig dan op een reguliere BSO 

geboden kan worden? Dan biedt Siza een plek in de 

gespecialiseerde BSO. Hier staat ontspanning en plezier met 

leeftijdgenoten voorop. Met een duidelijke structuur, kennis van de 

beperking en passende zorg bieden we een veilige omgeving voor 

uw kind. 

http://www.stichtingzie.nl/
http://www.kindmethandicap.nl/
http://www.zorgboeren.nl/
http://www.supportbeurs.nl/
http://www.unieksporten.nl/
http://www.specialheroes.nl/
http://www.stichtingbio.nl/
http://www.judostapvoorstap.nl/
http://www.action-jeugdsportkamp.nl/
http://www.siza.nl/bso
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 (gespecialiseerde BSO De Wekerom, Wekeromseweg 8, Arnhem) 
 

www.bso-desterren.nl  We zijn een kleinschalige organisatie en kiezen bewust voor 

kinderopvang aan kinderen uit regulier én speciaal basisonderwijs. 

Onze organisatie staat voor individuele aandacht, rust en veiligheid. 

Er wordt gewerkt met kleine groepen van maximaal 14 kinderen. 

 (De Nieuwe Hommel, De Wiltstraat 6, Arnhem)    

 

Vakantie  

 

www.stichtingwigwam.nl  Leuke vakantiebestemmingen voor gezinnen met kinderen met een 

beperking. 

 

www.stichtingbio.nl Vijftien zeer ruime vakantiebungalows, volledig aangepast voor 

kinderen met een complexe handicap en hun gezin, familie of groep 

 

www.kinderfonds.nl In Ronald McDonald Huis Arnhem zijn gezinnen met een kind met 

een ziekte of beperking welkom voor een fijne gezinsvakantie in een 

leuke en drempelvrije omgeving. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bso-desterren.nl/
http://www.stichtingwigwam.nl/
http://www.stichtingbio.nl/
http://www.kinderfonds.nl/
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Algemene voorwaarden Klimmendaal Revalidatiespecialisten 

De algemene voorwaarden van Klimmendaal Revalidatiespecialisten zijn te vinden op 

onderstaande site. 

http://www.klimmendaal.nl/volwassenen/algemene_voorwaarden.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.klimmendaal.nl/volwassenen/algemene_voorwaarden.aspx
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