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Vraag om uitleg van mevrouw Els Rochette aan mevrouw Elke Van den Brandt, collegevoorzitter 

bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid 

 

Onderwerp: Aanpak ontwikkelingsstoornissen en CAR vzw 

 

In december 2019 voerden de Centra voor Ambulante Revalidatie (CAR) acties rond de besparingen 

van de Vlaamse Regering. Er wordt bij hen 1,3 % bespaard op de totale subsidie en er is een niet-

indexering van de middelen. 1,3 % lijkt een kleine besparing, maar de middelen waren al niet 

voldoende. 

 

CAR Brussel vzw verzorgt gespecialiseerde multidisciplinaire diagnostiek en behandeling van 

kinderen met ontwikkelingsstoornissen, ADHD, Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Andere 

Nederlandstalige Brusselse centra voor ontwikkelingsstoornissen met een RIZIV-erkenning zijn Zeplin 

vzw in Woluwe of De Poolster. Lerni vzw is tweetalig. 

 

Om begeleiding te krijgen moet een kind een ‘ticketje’ krijgen, nl. een officieel bewijs dat er een 

stoornis is. Voor zo’n onderzoek moet een kind doorgaans al 1 jaar wachten. Een kind moet dan nog 

eens 1 jaar wachten voor therapie kan opgestart worden. Bij CAR Brussel staan er vandaag 10 kinderen 

op de wachtlijst, voor 15 kinderen is het onderzoek nog bezig. 

 

Vroeg ingrijpen bij een stoornis vermijdt dat de achterstand oploopt. Besparen op vroegdetectie is dus 

geen besparing. Het leidt later tot hogere kosten. Maar dat is niet het doorslaggevende argument. 

Besparen op vroegdetectie is nefast voor een goede schoolloopbaan en het welzijn van het kind. 

 

Ik vermoed trouwens dat veel kinderen niet eens in de Brusselse statistieken voorkomen. Destijds werd 

mijn zoon zelf onderzocht in Leuven en begeleid in Halle, omdat de wachtlijsten bij de Brusselse centra 

toen al zeer lang waren. 

 

Mijn vragen: 

 

- In 2016 kreeg CAR Brussel vzw van de VGC nog een investeringssubsidie van 250.000 euro 

voor de aankoop en verbouwing van haar gebouw in Jette om de kwaliteit van de dienstverlening te 

verbeteren en meer kinderen te kunnen behandelen. De Vlaamse besparingen werken dat nu tegen. 

Welke impact hebben de Vlaamse besparingen op de goede werking en dienstverlening van de 

Brusselse Centra voor Ontwikkelingsstoornissen? Door de Vlaamse besparingen vermindert het aantal 

kinderen dat een behandeling kan krijgen. Hoe groot is de afname? 

 

- Welke initiatieven neemt u t.a.v. de Vlaamse overheid? Hoe overlegt u met uw Vlaamse collega 

bevoegd voor Welzijn? 

 

- Er is een nauw verband tussen uw bevoegdheid Welzijn en de bevoegdheid Onderwijs: 

kinderen die in een COS (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) terechtkomen, worden meestal 

doorverwezen door een CLB. Meer leerlingen in het Nederlandstalig onderwijs betekent ook een 

toename van het werk in het domein Welzijn. Hoe monitort u deze toename? Wat zijn de 

vaststellingen? Hoe overlegt u met uw collega bevoegd voor Onderwijs? 

 

- Wat is de gemiddelde wachttijd voor een diagnose ontwikkelingsstoornissen voor een kind in 

het Brussels Nederlandstalig onderwijs? Is de wachttijd voor een Brussels kind langer dan die van een 

kind in het Nederlandstalig onderwijs in Vlaanderen? Hoeveel kinderen staan op de wachtlijsten bij de 

Brusselse Centra voor Ontwikkelingsstoornissen? Hoeveel Brusselse kinderen wijken uit naar buiten 

Brussel voor diagnose en behandeling? 

 

- Welke bijkomende maatregelen neemt u als Brussels collegelid?  

 


