
Info en afspraken

Kinder- en jeugdpsychiatrie  
Tel. 02 477 60 72   
Fax 02 477 58 90    
Email: kinderpsychiatrie@uzbrussel.be 

Consultatie Pediatrie
Tel. 02 477 60 61

Coördinator: Katrien Denijs

Kliniek voor
Onverklaarde,
Lichamelijke en
Invaliderende
Klachten

KOLIK

Deze folder is indicatief en geeft enkel informatie 
van algemene aard. Niet alle mogelijke technieken, 
toepassingen, risico’s zijn er in opgenomen. Volledige 
informatie, aangepast aan de situatie van elke 
patiënt afzonderlijk, wordt door de arts verstrekt.

Volledige of gedeeltelijke overname van de tekst is 
niet toegestaan.
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Wie zijn we?

KOLIK werd opgericht in januari 2012 als intern 
referentiecentrum in het kinderziekenhuis UZBrussel 
en is gebaseerd op een actieve samenwerking tussen 
de pediatrische en kinder- en jeugdpsychiatrische 
afdeling. 

KOLIK is een multidisciplinair team:

• kinderarts, kinder- en jeugdpsychiater, 
psycholoog, orthopedagoog, kinesitherapeut,

• zorgverleners van de opname-eenheden, 
medewerkers van de recreatieafdeling.

Wat doen we?
Multidisciplinaire diagnostiek met als doel het geven 
van een gespecialiseerd advies en het opstellen van 
een behandelingsplan: 

• Medisch (pediatrisch, kinderpsychiatrisch)

• (Neuro-) psychologisch 

• Kinesitherapeutisch

Hoe?

• Klinisch onderzoek

• Gericht aanvullend medisch onderzoek  

• Psychologisch onderzoek

Wie kan bij ons terecht?

Kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar 
met aanhoudende onvoldoende verklaarde en 
invaliderende klachten, zoals vermoeidheid, 
pijnklachten, …

Onze Visie

Er wordt gewerkt vanuit het bio-psycho-sociaal 
model. Lichaam, psyche en (leef)context beïnvloeden 
elkaar steeds.

Biologische, psychologische en omgevingsfactoren 
kunnen een delicaat evenwicht verstoren en aan de 
basis liggen van lichamelijke klachten, ze versterken 
of onderhouden.

Praktisch

Verwijzing naar KOLIK gebeurt intern, na consultatie 
bij een kinderarts of kinder- en jeugdpsychiater. 
Een opname van 2 weken wordt voorgesteld in 
het kinderziekenhuis wanneer geoordeeld wordt 
dat dit een meerwaarde kan betekenen om tot een 
gefundeerd advies te komen. 

Kinderen en jongeren voor wie een opname niet 
aangewezen is, kunnen verder door de ambulante 
dienst kinder- en jeugdpsychiatrie en/of pediatrie 
worden opgevolgd. 

Follow-up

Het centrum biedt multidisciplinaire diagnostiek 
en gespecialiseerd advies. Een doorverwijzing 
voor verdere behandeling wordt begeleid door 
medewerkers van het centrum met als doel een 
optimale opstart van de therapie te bevorderen.

Uiteraard wordt samengewerkt met de 
doorverwijzende arts en/of andere hulpverleners.


