
 

Erkend door de
Vlaamse Gemeenschap

Praktische informatie

Afspraken 
Het aanmelden gebeurt door de ouders of de 
verwijzer op het telefoonnummer 016 33 75 07 
of via e-mail cos.socialedienst@uzleuven.be, 
met de vermelding ‘vraag naar CVI-onderzoek’.
De sociale dienst verzamelt informatie en u 
ontvangt een CVI-vragenlijst. Op basis van de 
verzamelde informatie wordt elke aanvraag 
besproken op de CVI-aanmeldingsvergadering.

Uitnodiging 
Na de aanmelding krijgt u twee uitnodigingen:
• van de dienst oogziekten
• van het COS
Bij de uitnodiging voor het COS ontvangt u 
een wegbeschrijving, een algemene vragenlijst 
en een CVI-vragenlijst.

Openingsuren
Het COS is elke werkdag bereikbaar tussen 
8.30 en 17 uur.

Kostprijs 
Het onderzoek op het COS wordt gesubsi-
dieerd door de Vlaamse Gemeenschap. De 
persoonlijke bijdrage bedraagt momenteel 
60 euro per kalenderjaar (niet terugvorderbaar 
via het ziekenfonds). De onderzoeken op de 
dienst oogziekten worden apart gefactureerd.

MDT
Het COS is een erkend MDT voor het op-
maken van A-documenten voor integrale 
jeugdhulp.

Bereikbaarheid dienst 
oogziekten en COS

Adres
UZ Leuven campus Sint-Rafaël
Kapucijnenvoer 33
3000 Leuven

Openbaar vervoer
Het station van Leuven ligt op ongeveer 2 
kilometer van UZ Leuven campus Sint-Rafaël. 
Elke lijnbus richting halte campus Gasthuisberg 
stopt ook aan de halte campus Sint-Rafaël 
(behalve de ringbus). 
Op www.uzleuven.be/sint-rafael vindt u bij de 
wegbeschrijving een link naar de routeplanner 
van De Lijn.

Met de auto
Campus Sint-Rafaël is vlot bereikbaar via de 
ring van Leuven en de Kapucijnenvoer. 
Op www.uzleuven.be/sint-rafael vindt u een 
link naar een gedetailleerde routebeschrijving. 
Betalend parkeren is mogelijk op het Sint-
Jacobsplein.

Voor het onderzoek op het COS zijn er voor 
minder mobiele kinderen en/of ouders enkele 
parkeerplaatsen voorzien op het parkeerterrein 
van het ziekenhuis. Neem hiervoor contact op 
met het secretariaat op tel. 016 33 75 08.
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ONDERZOEK NAAR 
CEREBRALE VISUELE 
INPERKING (CVI) 
BIJ JONGE KINDEREN

Centrum voor 
Ontwikkelingsstoornissen 
tel. 016 33 75 08 
www.uzleuven.be/cos

Dienst oogziekten
tel. 016 33 23 85 



Wat is cerebrale visuele 
inperking (CVI)?

Bij CVI hebben kinderen een afwijkende 
visuele waarneming, die niet door een oog-
probleem of ontwikkelingsstoornis te ver-
klaren is. Het zijn de hersenen die de visuele 
informatie niet goed of anders verwerken.

Dit kan zich uiten in problemen op het vlak 
van oriëntatie en het herkennen van gezichten, 
vormen en prenten. 

Daarnaast kunnen er moeilijkheden zijn met 
de verwerking van complexe visuele informatie 
en de waarneming van bewegende voorwerpen. 
Er kan ook een moeizame afstemming van 
kijken-handelen of kijken-stappen zijn. 
Bij kinderen met CVI kan het kijkgedrag 
wisselend, anders, vermoeiend … zijn.

Voorwaarden voor CVI-
onderzoek

• U kunt enkel op de CVI-raadpleging terecht 
met een verwijzing van een CP-referentie-
centrum, een oogarts, een dienst gespeciali-
seerd in de begeleiding van personen met 
een visuele beperking, een kinderneuroloog 
of een COS (Centrum voor Ontwikkelings-
stoornissen).

• Er is een performale (dit is ‘niet verbaal’ of 
‘handelend’ denken) ontwikkelingsleeftijd 
van minimaal 2 jaar en 9 maanden nodig 
voor een gestandaardiseerd CVI-onderzoek.

 Deze ontwikkelingsleeftijd wordt bepaald 
aan de hand van een intelligentietest.

• Voor kinderen met een erg jonge ontwik-
kelingsleeftijd kiezen we voor observatie in 
het COS en/of in de vertrouwde omgeving 
(kribbe, school, thuis ...).

• Voor kinderen met een mentale leeftijd 
boven de 12 jaar verwijzen we naar een 
centrum met expertise voor deze leeftijds-
groep.

Waaruit bestaat het CVI-
onderzoek?

Het onderzoek neemt minimaal drie halve 
dagen in beslag.

Op de dienst oogziekten:

✔ op vrijdagvoormiddag
✔ in campus Sint-Rafaël
✔ verloop: oftalmologisch en orthoptisch 

onderzoek

Op het COS:

✔ in campus Sint-Rafaël
✔ twee halve dagen
✔ verloop:

• intakegesprek 
• medisch-neurologisch onderzoek
• neuropsychologisch onderzoek
• motorisch onderzoek
• analyse van observatiegegevens over het 

dagelijks en schools functioneren van het 
kind

• bespreking van noodzaak aan aanvul-
lende beeldvorming hersenen

• adviesgesprek


