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GES+
Omschrijving

enkel gereserveerde 2 plaatsen voor GI verlaters

1.Modules
Diagnostiek voor minderjarigen met een (vermoeden van) handicap [hoge frequentie]
Omschrijving

Deze module slaat mede op onze erkenning als multidisciplinair team
("MDT") in het kader van de Intersectorale Toegangspoort. Ze omvat het
uitvoeren van handelingsgerichte diagnostiek al dan niet met classificatie
bij de jongere en zijn context in combinatie met de mogelijkheid tot het
parallel bieden van opvang en desgevallend begeleiding en behandeling.
Ze resulteert in een indicatiestellingsverslag naar de ITP. Deze module
wordt aangeboden samen met de modules behandeling en verblijf of
ambulante en mobiele begeleiding.

Behandeling voor minderjarigen met een handicap [hoge frequentie]
Omschrijving

Door het toepassen van gerichte therapievormen het fysiek, emotioneel
en psychologisch functioneren van het kind/de jongere verhogen. Deze
module wordt aangeboden samen met de modules diagnostiek en verblijf
of ambulante en mobiele begeleiding.

Mobiele en/of ambulante begeleiding voor minderjarigen met een handicap [hoge
frequentie]
Omschrijving

Mobiele en /of ambulante begeleiding van het kind/de jongere en zijn
context met het oog op een beter functioneren en integratie. Deze
module wordt aangeboden samen met de modules diagnostiek en
behandeling. De module mobiele of ambulante begeleiding wordt nooit
apart aangeboden.

Verblijf voor minderjarigen met een GES+-problematiek
Omschrijving

Deze typemodule biedt specifiek verblijf aan voor GES+ jongeren met
inbegrip van de nodige opvang, begeleiding en behandeling. De
infrastructuur en de begeleidingsintensiteit zijn aangepast aan de
specifieke ondersteuningsvragen van deze jongeren. Het kan eveens
gaan om jongeren die naast de GES+-problematiek nog andere
beperkingen hebben. Onze module beperkt zich tot twee plaatsen voor
minderjarigen die uitstromen uit Gemeenschapsinstellingen. Ze wordt
ook enkel aangeboden samen met de modules diagnostiek en
behandeling.

2.Locaties
Zandstraat 10, 2570 DUFFEL
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Zandstraat 10
2570 Duffel

Telefoon
Fax
Mail
Website
Contactpersoon

3.Clientspecificaties
Probleemgebieden
Handicapcodes
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