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Residentiële ondersteuning 
van personen met
de ziekte van Huntington

ANDERE ZORGPARTNERS

Naast woonzorgcentra maken ook zorgpartners die 
erkend zijn door het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap deel uit van het netwerk voor personen 
met de ziekte van Huntington. 

Ook de teams en cliënten van deze zorgpartners onder-
steunen we met vorming, psycho-educatie en opvolging 
van de bewoners:

• Home Marjorie - www.homemarjorie.be
• Vzw Stijn - www.stijn.be
• Vzw Zonnelied - www.zonneliedvzw.be

WZC Mater Dei - Heikruis 
Woonzorgcentrum De Regenboog 
biedt plaats aan 265 bewoners, waaronder 5 met de 
ziekte van Huntington. Ze krijgen begeleiding specifiek 
op maat van hun behoeften. 

Meer info: www.zorg-saam.be
03 253 29 08
Opnamedienst: Marleen Van Mullem
vanmullemm@deregenboog.zkj.be

WZC Mater Dei - Heikruis 
Het woonzorgcentrum ligt in een rustgevende omgeving 
en telt 94 bedden voor vast verblijf, waarvan 5 voor 
mensen met de ziekte van Huntington en 6 bedden in 
het Centrum voor Kortverblijf.  

Meer info: www.materdei-wzc.be
02 396 12 60 
Opnamedienst: Veerle Derijcke
socialedienst@materdei-wzc.be
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Wat is de ziekte van Huntington?

De ziekte van Huntington is een ingrijpende en complexe 
erfelijke aandoening waardoor een persoon lichamelijk, 
cognitief, gedragsmatig en psychiatrisch ernstige moei-
lijkheden ondervindt. Dit vraagt om intensieve zorg die 
men in een thuissituatie niet altijd kan bieden of kan blijven 
bieden. 

Samenwerken voor betere zorg
In 2009 werd een samenwerkingsverband opgericht 
tussen Sint-Kamillus, drie woonzorgcentra en enkele 
voorzieningen van het Vlaams Agentschap voor Personen 
met een Handicap. Sint-Kamillus coördineert dit samen-
werkingsverband. 

Door deze samenwerking kunnen we meer gespeciali-
seerde zorg aanbieden aan personen met de ziekte van 
Huntington in een vergevorderd stadium. We richten ons 
op patiënten uit de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen 
en Limburg. 

Daarnaast kunnen we door samen te werken ook meer 
kennis uitwisselen en vorming organiseren. Hiertoe is  
een team beschikbaar dat bestaat uit een arts-psychiater, 
een psycholoog, maatschappelijk assistent en verpleeg-
kundige. 

Het  samenwerkingsverband en de betrokken voorzie-
ningen ontvangen voor deze werking een specifieke 
financiering van de FOD Volksgezondheid en het RIZIV.

Een vraag voor opname
Een opname in Sint-Kamillus is altijd tijdelijk. Een verblijf 
in een woonzorgcentrum kan definitief of voor een 
kortverblijf zijn. De mogelijkheid tot kortverblijf is niet 
standaard beschikbaar en is afhankelijk van het woonzorg-
centrum. 

Wil je meer informatie? 
Contacteer dan de contactpersonen van Sint-Kamillus of 
van de woonzorgcentra. Ze helpen je graag voort!

Zorgaanbod Sint-Kamillus - Bierbeek
Sint-Kamillus ontwikkelde tijdens de jaren ‘70 al weten-
schappelijke kennis en een zorgprogramma voor personen 
met de ziekte van Huntington. In het psychiatrisch 
ziekenhuis worden mensen met de ziekte van Huntington 
tijdelijk opgenomen. Na behandeling verwijst Sint-Ka-
millus  de patiënt dan door naar een van de partners van 
het samenwerkingsverband, een andere voorziening of de 
thuissituatie. 

Meer info: www.kamillus.be

Coördinator Huntingtonconventie
016 45 29 86
milana.visingirieva@kamillus.broedersvanliefde.be

Psychiater Huntingtonconventie
Dr. Dirk Liessens 016 45 27 18

Zorgaanbod woonzorgcentra
De drie woonzorgcentra beschikken over een multidisci-
plinair team dat personen met de ziekte van Huntington 
professionele zorg biedt. 

Naast ondersteuning van de teams in de woonzorg-
centra staat het team van Sint-Kamillus in voor de 
psycho-educatie van familie en opvolging van de 
bewoners met de ziekte van Huntington.  
Binnen de samenwerkingsovereenkomst met de 
overheid voorzien de drie woonzorgcentra een 
tussenkomst in de ligdagprijs. Op 1 juni 2017 bedroeg dit 

bedrag 11,26 euro. 

De Zavel - Antwerpen 
Woonzorgcentrum De Zavel biedt plaats aan 127 
bewoners met een uitbehandeld psychiatrisch ziek-
tebeeld en niet-aangeboren hersenletsel. 

Sinds 2004 biedt De Zavel opvang aan personen met de 
ziekte van Huntington. Er zijn 5 bedden voor permanente 
opname. 0pname in kortverblijf is niet mogelijk. 
Bewoners leven er in kleine heterogene leefgroepen. 

Meer info: www.dezavelgza.be
03 236 18 90 
Woonzorgmanager: Elke Raman
Opnamedienst: Allan Verstraeten


