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1

Voor wie zijn we er?

De infantwerking werd opgestart voor ouders of een
betrokken context die vragen hebben rond de ontwikkeling
van hun kind of opvoedingsmoeilijkheden ondervinden. De
infantwerking is bestemd voor kinderen tot en met de
tweede kleuterklas-leeftijd (0-5 jaar).
Jullie kunnen bij ons infant-team terecht wanneer je kind
moeite heeft met eten of slapen, wanneer je merkt dat
zijn/haar taal, motoriek of (samen)spel moeizaam op gang
komt, wanneer het erg angstig of erg kwaad en extreem
koppig reageert, wanneer jullie merken dat je kind toch wel
drukker is dan zijn leeftijdsgenootjes enzovoort.
Wij gaan samen met jullie op zoek naar de reden waarom
jullie kind zich zo gedraagt. Dit doen we door een uitgebreide
observatie in zijn dagdagelijkse omgeving en activiteiten
(eten, school, thuis, evt slapen). We verwachten bij het
grootste deel van de momenten ook jullie aanwezigheid
omdat dit voor jouw kind geruststellend is en het zich dan
ook spontaan zal gedragen.
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Hoe verloopt de infant-observatie?

-Intake: Vooreerst vindt er een intakegesprek plaats bij de
kinder- en jeugdpsychiater om een eerste blik te werpen op
de vragen en problematiek waarna beslist wordt of er al dan
niet een infant-observatie noodzakelijk is.

-Observatiedag 1: In de voormiddag gaat iemand van het
infantteam naar de klas of bij de crèche/onthaalmoeder voor
een observatie. In de namiddag komt deze persoon bij jullie
langs voor een observatie van jullie kind in zijn/haar
thuisomgeving. Hierbij is het van belang dat zeker één van
beide ouders aanwezig is.
-Observatiedag 2: Tussen 9-15u worden jullie samen met
jullie zoon/dochter verwacht in De korbeel.
Hier worden eerst enkele testen afgenomen. Daarna is er
een gezamenlijk spelmoment en indien aangewezen wordt je
kind ook logopedisch of psychomotorisch onderzocht. ’S
Middags is er na het middagmaal (inbegrepen) een korte
pauze, waarbij jullie op de dienst kunnen blijven of even naar
buiten gaan. Indien je kind een middagdut nodig heeft, kan
dit.
In de namiddag gaan jullie bij de maatschappellijk werker
voor een gezinsanamnese en een uitklaring van de
problematiek. Intussen gaat het testonderzoek verder met
een spelmoment bij de psycholoog.
-De kinder- en jeugdpsychiater nodigt jullie tevens uit voor
een kinderpsychiatrisch onderzoek. Ook hier wordt, naast je
kind, de aanwezigheid van één van de ouders verwacht.
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-Mits jullie toestemming en indien er al eerdere
hulpverlening was, worden gegevens opgevraagd bij andere
diensten.
Na onze infant-observatie worden in een interne
teambespreking alle gegevens samengelegd en besproken.
Nadien worden jullie uitgenodigd bij de kinder- en
jeugdpsychiater voor een adviesgesprek, waarin onze
bevindingen besproken worden en er een vrijblijvend advies
voorgesteld wordt.

2.1

Ons infantteam bestaat uit de volgende
disciplines:

Kinder- en jeugdpsychiater
Maatschappelijk werker
Twee kinderpsychologes
Coördinator
Bachelors in de psychologie
Opvoedster
Logopediste
Psychomotore therapeut
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2.2

Hoe maken jullie een afspraak?

Jullie kunnen bellen naar het klinisch secretariaat op het
nummer :
056/24 53 37.
Er wordt aan jullie een afspraak gegeven bij de kinder- en
jeugdpsychiater. Zij zal in een eerste gesprek luisteren naar
jullie vragen en een datum voor het infantonderzoek
plannen met jullie. Het onderzoek gaat door in De Korbeel,
Groeningepoort 4, 8500 Kortrijk.
Indien jullie vragen hebben, helpt iemand van ons
infantteam jullie zeker verder.

2.3

Mogelijkheid tot terugbetaling?

Aan de hand van een verwijsbrief van de huisarts of de
pediater, die je mee dient te brengen naar onze dienst, kan
er terugbetaling voorzien worden voor de
kinderpsychiatrische consulten.
Daarnaast is er ook mogelijkheid tot terugbetaling van de
dagopname afhankelijk van uw hospitalisatieverzekering.
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