Praktische informatie

Bereikbaarheid COS Leuven

Afspraken

Openbaar vervoer

- De aanmelding gebeurt door de ouders of de
verwijzer op het nummer 016 33 75 07.

Het station van Leuven ligt op ongeveer 2 km
van het COS. Elke lijnbus richting halte
campus Gasthuisberg stopt ook aan de halte
campus Sint-Pieter en campus Sint-Rafaël
(behalve de ringbus).

- Hierna komt het kind op een wachtlijst, in
volgorde van aanmelding. Niet-schoolgaande
kinderen krijgen een afspraak binnen de drie à
vier maanden na aanmelding.

- De ouders worden schriftelijk uitgenodigd.
- De ontwikkelingsonderzoeken gebeuren
ambulant en worden meestal gespreid
over enkele dagen.
Openingsuren
Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen is
elke werkdag bereikbaar tussen 8.30 en 16.30u.

Kostprijs
Het onderzoek wordt gesubsidieerd door de
Vlaamse Gemeenschap. De persoonlijke
bijdrage bedraagt 69 euro per kalenderjaar
(niet terug-vorderbaar via het ziekenfonds).
MDT
Het COS is een erkend MDT voor het opma-ken
van A-documenten voor integrale jeugdhulp.

Centrum
voor
Ontwikkelingsstoornissen

Met de auto
Het COS is vlot bereikbaar via de ring van
Leuven en de Kapucijnenvoer. Betalend
parkeren is mogelijk op het Sint-Jacobsplein.
Voor minder mobiele kinderen en/of ouders
zijn enkele parkeerplaatsen voorzien op het
parkeerterrein van het ziekenhuis. Gelieve
hiervoor contact op te nemen met ons
secretariaat op het nummer 016 33 75 08.

UZ Leuven
campus Sint-Rafaël
Kapucijnenvoer 33 • 3000 Leuven
tel. 016 33 75 08 • fax 016 33 75
00 cos@uzleuven.be
www.uzleuven.be/cos

Bereikbaarheid
COS antenne Limburg
Openbaar vervoer
Het Jessa Ziekenhuis en dus ook het COS is
vanuit elke deelgemeente van Hasselt bereikbaar via de stadslijn H1 Ziekenhuizen. U kunt
ook gebruikmaken van de Boulevardpendel.
De halte van de Boulevardpendel vindt u op de
Boulevard ter hoogte van de Gerlachestraat.

Met de auto
Van op de grote ring volgt u de wegwijzers
naar het Jessa Ziekenhuis. Parkeren kan op
de bezoekersparking van het ziekenhuis.

Ontwerp & realisatie: dienst communicatie UZ Leuven

- Tijdens dit eerste verkennende telefoongesprek
brengen we de zorgvraag in kaart.

COS
antenne Limburg
Jessa Ziekenhuis
campus Virga Jesse (6e verdieping)

Stadsomvaart 11 • 3500 Hasselt
Aanvragen voor onderzoek
voor COS antenne Limburg:
via COS Leuven
tel. 016 33 75 07

Erkend door de
Vlaamse Gemeenschap

Doelgroepen

Multidisciplinair team

Kinderen met een vermoeden van of risico op
een ontwikkelingsvertraging of -stoornis in een
of meer van volgende domeinen:

Het team bestaat uit:

Doel

- kinderartsen, kinderneurologen en
een kinderpsychiater
- orthopedagogen en psychologen
- logopedisten
- kinesisten
- sociaal werkers
- secretariaatsmedewerkers

- stellen van een diagnose
- formuleren van ontwikkelingsperspectieven
- doorverwijzen naar hulpverlening op maat
(therapie, begeleiding, schooloriëntatie,
dagopvang ...)
- zoeken naar de oorzaak
- coördineren van aanvullende
medisch-technische onderzoeken

-

motoriek / handvaardigheid
mentale ontwikkeling
taal- en communicatieve vaardigheden
gedrag en spel
zelfredzaamheid
sociale en emotionele ontwikkeling
visuele en auditieve ontwikkeling

We richten ons vooral op jonge kinderen van 0
tot 7 jaar, met het accent op de leeftijdsgroep
tussen 0 en 4 jaar. Voor meer informatie in
verband met specifieke doelgroepen verwijzen
we naar de website: www.uzleuven.be/cos.

Voor kinderen met ontwikkelingsproblemen
die niet strikt behoren tot onze doelgroep
zoeken we samen naar de meest aangewezen
dienst of hulpverlener.

Werking

- informatie verstrekken over hulpmiddelen,
sociale wetgeving enzovoort

Het Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen (COS)

Eindgesprek

is een ambulant diagnostisch centrum.
Ontwikkelingsonderzoek

De onderzoeksresultaten en de mogelijkheden tot
begeleiding worden met de ouders overlopen.

Het team brengt via gespecialiseerde onderzoeken
de mogelijkheden en beperkingen van het kind in
kaart in de verschillende ontwikkelingsdomeinen.

De ouders kunnen hun vragen en
bedenkingen met de teamleden bespreken.
Ook na de consultatie is overleg mogelijk.

De ouders worden nauw en actief betrokken
en krijgen de mogelijkheid om alle
onderzoeken mee te volgen.

Indien nodig wordt een followuponderzoek voorgesteld.

Indien nodig worden observaties gepland
binnen de vertrouwde leefomgeving van het
kind (klas, kribbe, thuis).

Er wordt steeds zoveel mogelijk samengewerkt
met verwijzers en hulpverlenende instanties.

