
Dit netwerk werkt ook samen 
met volgende partners:

De Heide VZW is een centrum voor personen  
met een zorgvraag. De Heide VZW maakt deel  
uit van Zorgdorpen S.O. Dit is een netwerk van  
cvba Molenhoeve, cvba Paracur, De Heidekruiers  
vzw en Leertafel TOM bvba. Er wordt residentiële, 
ambulante en mobiele zorg aangeboden.  
Er is een observatie-, oriëntatie- en behandelings-
afdeling en er kan gebruik gemaakt worden van  
een dagbestedingsaanbod. 

Industriepark 6  9820 Merelbeke  09/252.28.96 
www.deheidevzw.be

CONVENTIE  
VOOR PERSONEN  
MET DE ZIEKTE VAN 
HUNTINGTON

[cliënt & familie]

 Voor meer info neemt u contact op met:
 

Sharon Logie 
 Coördinator/thuisbegeleider 
 053/76.21.80
sharon.logie@pcariadne.broedersvanliefde.be

Soetkin Van Wesemael
Coördinator
053/76.21.37
soetkin.vanwesemael@pcariadne.broedersvanliefde.be

  Huntington Liga 

  
 
 
     Sociale dienst 
 Krijkelberg 1  3360 Bierbeek  016/45.27.59 
 socialedienst@huntingtonliga.be 
 www.huntingtonliga.be

  Centrum Medische Genetica Gent

  
 
 
 Universitair Ziekenhuis Gent 
 De Pintelaan 185  9000 Gent  09/332.36.03 
 www.cmmg.be 

  VZW Reymeers

  
 
 
 
      Initiatief Beschut Wonen 
 Kasteeldreef 29  9340 Lede   053/808746 
 www.reymeers.beWegwijs 1 is een opname-, observatie  en behandel-

afdeling voor mannen met een niet-aangeboren  
hersenletsel (NAH) gelegen in het Psychiatrisch Centrum 
Sint-Amandus. De behandeling is gericht op het herstel 
van het functioneren op gebied van psychische,  
lichamelijke en psychosociale klachten (relatie, wonen, 
werk) met als doel het dagelijks leven in te richten mét  
de beperkingen. 

Reigerlostraat 10  8730 Beernem  050/79.95.00
www.amandus.be



Goede opvang voor personen met de ziekte van  
Huntington vraagt intensieve en betrokken zorg.  
Om deze opvang uit te bouwen werd er vanuit het  
Psychiatrisch Centrum Ariadne, in samenwerking met  
het RIZIV en de FOD volksgezondheid, een samen-
werkingsverband (conventie) in het leven geroepen.  
Het Psychiatrisch Centrum Lede werkt hiervoor samen 
met de woon- en zorgcentra Avondvrede te Gent,  
Mariatroon te Dendermonde, H. Hart te Kortrijk,  
het nursinghome De Heide te Merelbeke en het  
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus te Beernem.

Wat houdt dit samenwerkingsverband in?

De drie woon- en zorgcentra en het Psychiatrisch  
Centrum Ariadne hebben elk 5 plaatsen ter beschikking 
voor personen met de ziekte van Huntington. De Heide 
en PC Sint-Amandus stellen zich eveneens open voor 
de opname van personen met de ziekte van Hunting-
ton. Het Psychiatrisch Centrum Ariadne beschikt over  
een expertenteam, bestaande uit een arts-psychiater, 
psychologe, maatschappelijk assistente en verpleeg-
kundige. Zij gaan minimaal maandelijks ter plaatse bij 
de verschillende voorzieningen ter opvolging van elke 
bewoner en zijn/haar familie. Daarnaast organiseert  
het PC Ariadne continue opleiding en vorming van het  
personeel zodat zij eveneens gespecialiseerd zijn in  
de zorg voor personen met de ziekte van Huntington.

Wat betekent dit voor u en uw familielid?

U kunt, via de coördinator van het project (zie contact-
gegevens), een aanvraag doen voor zowel een definitieve 
opname als kortverblijf (1 week tot 3 maand) voor uw 
familielid. Deze beide vormen van opname zijn binnen alle 
voorzieningen mogelijk. Zowel een opname ter vervanging 
of ontlasting van de thuissituatie als een opname bij ge-
drags- of emotionele problemen behoren tot de mogelijk-
heden. In de woon- en zorgcentra wordt een tussenkomst 
op de ligdagprijs voorzien.

CONVENTIE VOOR DE RESIDENTIËLE 
OPVANG VAN PERSONEN MET  
DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON

WZC Mariatroon, gelegen in het centrum van  
Dendermonde, telt 108 woongelegenheden waaronder 
een open afdeling voor fysiek zorgbehoevende ouderen,  
een beschermde afdeling voor mensen met zware  
zorgnoden (o.a. dementie, hemiplegie,…), een afdeling  
voor psycho-geriatrische ouderen, een unit voor  
5 mensen met Huntington en 6 kortverblijfkamers.  
De individuele kamers kunnen ingericht worden met  
persoonlijke meubelen. Naast gespecialiseerde zorg  
beogen wij een thuis-vervangend milieu te scheppen  
met aandacht voor de specifieke noden en verlangens 
van elke bewoner.

 
Zuidlaan 24  9200 Dendermonde  052/22.39.11 
www.mariatroon.be

In het centrum van Kortrijk ligt de Zorggroep Heilig 
Hart. Mensen met de ziekte van Huntington vinden in 
Woon- en Zorghotel Heilig Hart een permanent verblijf 
met een huiselijk en gezellig kader, een sterke en 
professionele personeelsomkadering en zorg op maat. 
Centraal staan de individuele noden en verlangens  
van de bewoners. Binnen het grotere geheel streven  
wij naar kleinschaligheid en zorg op mensenmaat. 

Budastraat 30  8500 Kortrijk  056/32.11.77
www.h-hart.be 

Het WZC Avondvrede is een kleinschalig woonzorg-
centrum (72 woongelegenheden) gevestigd in het hartje 
van Gent. De voorziening is lid van Gandanet, een 
netwerk van 13 woonzorgcentra die op stedelijk niveau 
nauw samenwerken. De voorziening stelt 5 woon-
gelegenheden ter beschikking voor bewoners met de 
ziekte van Huntington. Wzc Avondvrede hecht heel veel 
aandacht aan het bieden van een warme thuis met zorg 
voor zorg. De beleving van de bewoner en zijn familie 
staan centraal in de organisatie van de hulpverlening. 

 
Kalvermarkt 1  9000 Gent  09/267.68.65
www.wzc-avondvrede.be 

Welke voorzieningen maken deel uit  
van dit samenwerkingsverband?

Binnen het Psychiatrisch ziekenhuis Ariadne  
engageert men zich vanuit de psycho-geriatrische  
afdeling voor de tijdelijke opvang van personen  
met de ziekte van Huntington. Daarnaast vervult het  
ziekenhuis een coördinerende rol voor de conventie  
en voorziet ondersteuning van de partners die zich  
eveneens engageren in de zorg voor personen met  
de ziekte van Huntington. 

Reymeersstraat 13a  9340 Lede  053/76.21.08
www.pcariadne.be


