UITNODIGING VOOR DE OUDER- EN GROOTOUDERBIJEENKOMST VAN KINDEREN MET
VISUELE VERWERKINGSPROBLEMEN (CVI)
Huldenberg, 31 januari 2019

Geachte mevrouw, mijnheer,
Centrum Ganspoel is gespecialiseerd in het ondersteunen van kinderen (en volwassenen) met
een visueel en visueel-meervoudige beperking. Een deel van die kinderen valt op doordat ze
niet goed kunnen kijken, niet ten gevolge van een stoornis in de ogen, maar in de hersenen.
Wat onze ogen opnemen krijgt betekenis in de hersenen, de visuele informatie wordt er
verwerkt en opgeslagen. We spreken dan ook van visuele verwerkingsproblemen. Vanaf de
kleuterleeftijd kan bij een aantal kinderen de diagnose gesteld worden van een cerebrale
visuele inperking, afgekort CVI.
Hierbij nodigen wij u als ouders uit, samen met de grootouders van de kinderen, voor een
informatienamiddag en een uitwisseling van ervaringen over de begeleiding van deze
kinderen.
De bijeenkomst vindt plaats op zaterdag 23 maart 2019 in het Centrum Ganspoel te
Huldenberg, van 13 u 30 tot 17 u.
Het programma:
1.

Een toelichting bij visuele verwerkingsproblemen: wat houdt het juist in? Wat zijn de
oorzaken? En de gevolgen?.
Dr. Peirens, kinderarts, zal deze toelichting geven.

2.

Na de pauze geven we de gelegenheid om in kleinere groepjes ervaringen uit te wisselen
over twee onderwerpen: welke tekens van CVI zien ouders bij hun kind in het dagelijks
leven? En hoe gaan ze om met de problemen die het gevolg zijn van CVI? Deze
uitwisseling wordt geleid door een thuisbegeleidster.

Deelname aan deze informatienamiddag kost 5 euro per persoon.
Daarnaast worden er ook 3 groepsbegeleidingen geregistreerd (niet aangerekend), zowel voor
NRTH als voor RTH (en een begeleidingsovereenkomst ondertekend indien deze er nog niet
is).

In bijlage vindt u een wegbeschrijving naar Ganspoel en een inschrijvingsformulier.
Het inschrijvingsformulier verwachten we terug voor 1 maart. Dit is belangrijk voor de
praktische organisatie.
Wij hopen u te mogen verwelkomen op 23 maart. De wegbeschrijving vindt u hierbij.
Vriendelijke groeten,

Namens de Dienst Mobiele en Ambulante Begeleiding
Annelies Vandeput, Joke Luyten en Nicole Scheirens

 Wegbeschrijving tot het Centrum Ganspoel
Ganspoel 2 – 3040 Huldenberg – tel. 02/686.00.40
Vanuit Limburg kom je naar Leuven met
Vanuit Antwerpen, Gent, Brussel rijd je langs
de
E314
autoweg. de
Brusselse
Ring.
Je blijft de E314 volgen tot de aansluiting
Op de Brusselse Ring neem je de afrit naar
met
de
E 4O,
richting
Brussel. de E 4O, richting Leuven-Luik, en
Vervolgens neem je de afrit Bertem (afrit 22). vervolgens afrit Bertem (afrit 22).
Vanaf de afrit Bertem rijd je dan richting Tervuren (niet Leuven); in Leefdaal ga je linksaf
richting Leefdaal-centrum en vervolgens rechtsaf, richting Vossem.
Even voor het centrum van Vossem neem je opnieuw links de weg naar Duisburg.
Voor je Duisburg bereikt is er een T-kruispunt. Hier staat (tussen een aantal wegwijzers)
een eerste wegwijzer naar het Centrum Ganspoel. Je volgt deze en gaat dus linksaf.
Na enige tijd zie je Centrum Ganspoel liggen. Je kan best doorrijden tot aan het
hoofdgebouw en daar de wegwijzers Cursuscentrum volgen.

INSCHRIJVINGSFORMULIER

Ouder- en grootoudercursus: kinderen met cerebrale visuele inperkingen: CVI
23 maart 2019

Gelieve dit formulier voor 1 maart 2019 terug te bezorgen aan:
Centrum Ganspoel vzw
Ganspoel 2 – 3040 Huldenberg
Fax : 02/688 07 13
Email : gisele.vanderlinden@ganspoel.be
(gegevens duidelijk in drukletters invullen a.u.b.)

Wij zijn de (groot)ouders van
en willen ons met

Naam:

Adres:

Telefoonnummer:
Email:

perspersoon/personen inschrijven

