
Er werd mij een gevraagd een stukje te schrijven om onze ervaring met revalideren en 

Revant te delen. Hier wilde ik graag gehoor aangeven temeer we een hele fijne tijd 

hebben gehad bij Revant, maar het allerbelangrijkste de vooruitgang en alles wat ons 

dochtertje allemaal geleerd heeft tijdens deze periode.  

Ons dochtertje Marilène heeft tijdens de bevalling een cerebrale parese 

(hersenbloeding) gehad waardoor ze een lage spierspanning heeft en spasticiteit in 

haar rechterbeen en arm. Toen Marilène ongeveer 1 jaar was zijn we door de 

neuroloog in het Sophia doorverwezen naar Revant. Het eerste jaar hebben we 

fysiotherapie aan huis gehad na dit jaar gingen we eenmaal in de week naar Revant 

voor fysiotherapie hier is later ook logopedie bij gekomen.  

Toen Marilène bijna 2,5 jaar was is ze gestart op de Carrousel (therapeutische 

peutergroep) bij Revant, waar ze 3 dagdelen per week naar toe is gegaan. Het hele 

team word dan ingeschakeld zoals de revalidatiearts, maatschappelijk werker voor 

vragen en adviezen, orthopedagoog voor eventuele opvoedingsadviezen, logopedist, 

fysiotherapeut en ergotherapeut. In die 3 dagdelen kreeg ze tweemaal in de week 

logopedie, fysiotherapie en ergotherapie. Waar ze ontzettend veel van geleerd heeft.  

De zintuigprikkeling bij de ergotherapie wat in het begin een hele stap was om 

verschillende materialen te voelen was op het laatst helemaal geen punt meer. Het 

leren praten bij de logopedie wat begint met het leren bellen blazen, het praten met 

ondersteunende gebaren en steeds een stapje verder en uiteindelijk hele gesprekken 

kunnen voeren. En dan de fysiotherapie wat begon met eerst stabiel te leren zitten, 

daarna is ze gaan billen schuiven en sinds een half jaar loopt ze volledig los. Dit 

allemaal hadden we niet zo snel en goed kunnen bereiken als we dit 

revalidatieprogramma niet hadden gevolgd. En dan alle werkjes, liedjes en het 

omgaan met andere kindjes dit alles heeft ze in de groep geleerd. De juffen schreven 

elke keer een stukje in haar boekje wat ze die morgen gedaan hadden om zo ook een 

indruk te geven voor ons als ouders.  

De korte lijnen met de therapeuten en juffen was heel fijn en hecht, dit ervaarden we 

als heel fijn. Het was een intensieve periode maar dit alles wat ze bij Revant geleerd 

heeft, heeft ze gebracht waar ze nu staat een vrolijk meisje van 4 jaar waar we 

ontzettend trots op zijn en die nu heerlijk geniet op de Mytylschool!  

 


