De weg naar Kentalis

Aanmelden bij Kentalis
Bij Kentalis kunt u terecht voor onderzoek, onderwijs en zorg. Wilt u uw kind of uzelf
aanmelden? Onze medewerkers helpen u graag bij de aanmelding en staan voor u klaar als
u vragen heeft.

Aanmelden voor onderzoek
Voor een bezoek aan het audiologisch centrum heeft u een verwijzing nodig van uw (huis)arts.
Het secretariaat neemt daarna contact met u op voor het maken van een afspraak. Audiologische
onderzoek wordt vergoed door uw onderzoekverzekeraar en valt in het basispakket. Iedereen van
achttien jaar en ouder betaalt een verplicht eigen risico.

Aanmelden voor onderzoek of onderwijs
Stap 1:

Wilt u voor uw kind of leerling onderzoek aanvragen of extra ondersteuning voor
‘cluster 2 onderwijs’, neem dan contact met ons op.
Voor de aanvraag van onderzoek heeft u nodig:
• een verwijzing van een arts of audioloog, een toewijzing van uw gemeente of een
geldig indicatiebesluit van het CIZ voor behandeling met verblijf
• een geldig identiteitsbewijs

Stap 2:

Een Kentalis medewerker gaat met u in gesprek en kan u advies geven en vertellen
over de mogelijkheden.

Stap 3:

Als Kentalis de juiste plek is en er voldoende gegevens zijn, bekijkt de
Kentalismedewerker welke vorm van behandeling of welk onderwijsarrangement het
beste antwoord geeft op de vraag van u of uw kind. Als het om onderwijs gaat, geeft
de trajectbegeleider van Kentalis zijn of haar advies door aan de Commissie van
Onderzoek.

Stap 4:

Een Kentalis medewerker bespreekt met u wanneer de onderzoek kan beginnen
(onderzoekbesluit). Gaat het om onderwijs, dan neemt de Commissie van
Onderzoek het definitieve besluit over de toelating, het onderwijsarrangement en de
duur van de indicatie.

Samen sterk in communicatie

Stap 5:

Samen met u, de school en eventueel uw kind maken we een plan van aanpak. Hierin
staat hoe, wanneer, hoelang en waar u of uw kind behandeling, onderwijs of
onderwijsbegeleiding krijgt.

Stap 6

De behandeling of het onderwijs start.

Hoe wordt uw onderzoek vergoed?
• Heeft u een doorverwijzing van uw arts of audioloog, dan wordt de behandeling vergoed
door de onderzoekverzekeraar, het valt in het basispakket. Iedereen van achttien jaar en
ouder betaalt een verplicht eigen risico.
• Het onderzoek die u op advies van uw gemeente krijgt bij Kentalis, betaalt uw gemeente
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet.
• Voor behandeling met verblijf bij Kentalis heeft u een indicatie nodig. De indicatie geeft
aan dat u recht heeft op ‘verblijfsonderzoek’. Een indicatie vraagt u aan bij een
onafhankelijk Centrum indicatiestelling onderzoek (www.ciz.nl). Als u hulp nodig heeft bij
het aanvragen van de indicatie, kunt u contact opnemen met uw gemeente. U ontvangt
het officiële indicatiebesluit van het CIZ thuis.

Contact

AC Nijmegen (onderzoek)

Aanmeldpunt Nijmegen (onderwijs)

T 0800 53 68 25 47
E info@kentalis.nl
I www.kentalis.nl

T 024 350 1165
E acnijmegen@kentalis.nl

T 024 359 1899
E aanmeldpuntnijmegen@kentalis.nl

Kentalis in het kort
Kentalis is een landelijke organisatie die al 225 jaar gespecialiseerd is in diagnostiek, onderzoek en
onderwijs voor mensen met beperkingen in horen of communiceren. Onze medewerkers bieden
klanten toegang tot alle actuele mogelijkheden van taal en communicatie. Door kennis en expertise
te ontwikkelen, toe te passen en te delen willen wij de kwaliteit van onze dienstverlening duurzaam
verbeteren. Met hart, oog en oor voor de ander. En vooral: in goede dialoog met
klanten, medewerkers en partners.
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