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Wat is Cerebrale parese? 

Bij kinderen met CP verloopt de ontwikkeling 

van houding en beweging verstoord door 

een blijvende hersenbeschadiging. Hierdoor 

ervaren ze problemen in het dagelijks 

functioneren die doorheen de ontwikkeling 

soms meer op de voorgrond treden. Deze 

kinderen hebben vaak nood aan 

(orthopedische) hulpmiddelen.  

Omdat de hersenbeschadiging al op jonge 

leeftijd ontstaat (in de periode tijdens de 

zwangerschap, rond de bevalling of in de 

eerste twee levensjaren), zijn andere 

hersengebieden soms in staat om functies 

gedeeltelijk over te nemen. Het verloop van 

de ontwikkeling is afhankelijk van de 

specifieke hersenbeschadiging en varieert 

van kind tot kind en in de tijd. 

 

Doelgroep 

 kinderen met CP 

 syndromen met neuromotore 

gevolgen (bv. syndroom van Down) 

 baby’s en kinderen met motorische 

ontwikkelingsvertraging (bv. na 

prematuriteit) 

 baby’s en kinderen met 

neurologische letsels na een 

trauma, infectie,… 

Team 

Binnen BOLT staat er een gemotiveerd team 

klaar om samen met ouders op weg te gaan 

om hun kind maximale ontwikkelingskansen 

te bieden en zo optimaal mogelijk te laten 

functioneren binnen zijn of haar omgeving. 

Het multidisciplinair team bestaat uit een: 

 pediater 

 kinesitherapeut met extra 

specialisatie Bobath 

 logopedist met extra specialisatie 

eet– en drinkbegeleiding 

 ergotherapeut 

 psycholoog 

 maatschappelijk werkster 

 kinderverzorgsters 

  

Van aanmelding tot therapie 

 Aanmelding via telefoon of e-mail. 

Een verwijsbrief van een 

(kinder)neuroloog is noodzakelijk. 

 Intakegesprek 

 Multidisciplinair onderzoek door de 

therapeuten en pediater. 

 Multidisciplinair teamoverleg 

 Adviesgesprek 

 Opstart therapie indien 

aangewezen 

Werking 

Wij bieden een positieve, kindvriendelijke 

aanpak in een veilige, stimulerende 

omgeving.  Het revalidatieprogramma wordt 

afgestemd op de noden van uw kind. We 

hebben aandacht voor:  

 houding en beweging: tonus en 

bewegingspatronen bv. rollen, 

zitten, staan, reiken, grijpen,… 

 activiteiten in het dagelijks leven bv. 

stappen, eten, aankleden, 

schrijven, spelen, fietsen, 

communicatie,… 

 eet– en drinkbegeleiding 

 advies en opvolging van 

(orthopedische) hulpmiddelen 

De therapieën zijn gebaseerd op de 

principes van Bobath. Dit concept          

biedt  een vooruitkijkende, interdisciplinaire, 

probleemoplossende aanpak van 

assessment, behandeling en management 

van elk individu. 

We streven ernaar om binnen therapie 

zoveel mogelijk te werken vanuit concrete 

hulpvragen. We hechten dan ook veel 

belang aan een nauwe samenwerking met 

ouders en andere begeleidende diensten 

om dit zo vlot mogelijk te laten verlopen.  

 

 

De kostprijs van onderzoek en behandeling 

wordt vrijwel volledig gedekt door de 

mutualiteit.  


