
“Ambulant en interdisciplinair expertisecentrum voor hersenaandoeningen”

MISSIE
Wij willen als multidisciplinair team – aanvullend op de revalidatie en in overleg met de

gespecialiseerde centra en andere diensten/zorgverstrekkers - een betrouwbare partner zijn voor

patiënten met een hersenletsel en hun familie.

Als ambulante hersenletselpraktijk willen we een continuüm voorzien in de zorg van patiënten

met een neurologische aandoening. Zowel in de vroege fase na een diagnose, alsook op langere

termijn in aansluiting op eventuele revalidatie.

WIE ZIJN WE? 
AMBULANT

Het betreft een centrum voor ambulante zorg, waar geen opnames kunnen worden voorzien.

De therapie gebeurt in de praktijk of bij de patiënt thuis (regio Gent).

INTERDISCIPLINAIR

We beschikken over een team bestaande uit een revalidatiearts, een psychiater, klinisch

(neuro-) psychologen, kinesitherapeut, ergotherapeut en logopedist. Deze verschillende

disciplines werken, wanneer aangewezen, samen, overleggen en bundelen hun krachten om

– elk vanuit de eigen expertise – tot een individueel aangepaste begeleiding te komen voor

patiënten met een hersenaandoening. Er is zowel mono- als multidisciplinaire behandeling

mogelijk.

EXPERTISECENTRUM

Door de duidelijke aflijning van de doelgroep – patiënten met een hersenaandoening - staat

de Hersenletselpraktijk garant voor het bieden van een gespecialiseerde, deskundige

hulpverlening.

VOORSTELLING TEAM:

Wouter Lambrecht – Klinisch neuropsycholoog Koen Matthys – Fysisch geneesheer revalidatiearts

Godelinde Calmeyn Camille De Schaepmeester – Klinisch psycholoog

– Klinisch neuropsycholoog kinderen en jongeren

Tim Matthys - Psychiater Liesbet Swennen – Klinisch psycholoog

Charlotte Van Haute – Logopediste Dascha Van Beurden - Klinisch psycholoog

& gedragstherapeute

Leen Wyers - Kinesitherapeut

PATIËNTENZORG 
We willen voor de patiëntenpopulatie met een hersenaandoening en hun familie een partner zijn

om het evenwicht terug te vinden in het dagelijkse leven, zowel privé als professioneel.

Vertrekkend vanuit de leefwereld van de patiënt en zijn omgeving bieden we persoonlijke

begeleiding en optimaliseren we de zorg zo nodig.

DOELGROEP
Niet-aangeboren hersenletsel (NAH):

- Cerebrovasculaire accidenten (CVA)
- Hersentumor
- Hersentrauma (bv. door val, verkeersongeval)
- Anoxie
- …

Neurodegeneratieve aandoeningen
- Ziekte van Parkinson
- Dementiële beelden (ziekte van Alzheimer, frontotemporale dementie, …)
- Ziekte van Huntington
- Multiple Sclerose
- …

EXPERTISECENTRUM: CENTRUM VOOR 

NEUROPSYCHOLOGIE 

De Hersenletselpraktijk heeft een nauwe samenwerking met het Centrum voor Neuropsychologie

(www.cvnp.be), waarbij uitgebreide en gespecialiseerde onderzoeken gebeuren naar het

neurocognitief functioneren. Deze samenwerking laat ons toe een accuraat beeld te hebben over

de neurocognitieve sterktes en zwaktes van onze patiënten waarop we onze doelgerichte,

functionele therapie kunnen enten. Binnen dit centrum kunnen ook kortdurende

neuropsychologische behandelingen worden voorzien voor personen zonder hersenletsel, zoals

bv. na whiplash, depressie of angstklachten, …

AANBOD
We hebben een gespecialiseerd aanbod, exclusief voor personen met een neurologische aandoening. Hierbij bieden we monodisciplinaire zorg aan. Daarnaast reiken we als ambulante, niet

gesubsidieerde praktijk ook een multidisciplinair aanbod aan, waarbij de verschillende teamleden vaak overleggen teneinde de patiënt en de context zo adequaat mogelijk te kunnen helpen.

Naast mono- en multidisciplinaire behandelingen treden we - op vraag - ook op als zorgmanager om bijvoorbeeld de voortgezette / chronische revalidatie in de thuissituatie mogelijk te maken.

Hierbij optimaliseren we de thuiszorg en vertegenwoordigen we de patiënt en zijn context bij zorgoverleg. Naast individuele therapie is er ook een groepsaanbod, waarbij we op regelmatige basis

groepstherapie aanbieden (bv. rond coping met de gevolgen van NAH, vermoeidheid, prikkelbaarheid, stress, …). Vanuit de hersenletselpraktijk worden er ook op regelmatige basis bijscholingen

en voordrachten gegeven. Verder zijn we nog betrokken bij lotgenotencontacten zoals o.a. dynahmiek.

Voor info & aanmelding: 

info@hersenletselpraktijk.be

0488/69 43 24

Palinghuizen 145

9000 Gent

www.hersenletselpraktijk.be

www.cvnp.be


