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Dit is de overkoepelende benaming voor 4 diensten gelegen op dezelfde locatie, Aaltersesteenweg 2
te Deinze:
- het Revalidatiecentrum,
- de Dienst Gehoorzorg,
- het Kinderdagverblijf De Elfjes en
- het Dagcentrum voor personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel NOACH.
Als algemene noemer kan gesteld worden dat deze diensten zich richten naar personen met een
ontwikkelingsstoornis, gehoorstoornis of hersenletsel.
De aangeboden hulpverlening situeert zich op het vlak van onderzoek, behandeling en dagopvang.
De centrale leidraad in de werking is het continue streven naar een kwalitatief aanbod op maat van de
specifieke hulpvraag en gefundeerd op wetenschappelijke inzichten.
Het revalidatiecentrum is de oudste dienst, welke is gestart in 1971. Het is erkend door het RIZIV en
het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap.
Er werken een tachtigtal personen (logistiek personeel, paramedici, psychologen, sociaal werkers en
artsen). Wekelijks maken meer dan 300 patiënten gebruik van de revalidatiediensten.
Het centrum is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling van complexe stoornissen, zoals:
autismespectrumstoornissen, ADHD, mentale handicap, gehoorstoornissen, complexe leerstoornissen,
hersenverlamming en niet aangeboren hersenletsels.
Men kan in het centrum terecht na verwijzing door een arts en wanneer door de adviserendgeneesheer van het ziekenfonds een goedkeuring werd gegeven voor onderzoek en/of behandeling
De revalidatie gebeurt ambulant, wat wil zeggen dat men niet blijft overnachten.
Naast de individuele – en groepsbehandelingen van de patiënt wordt ook de bredere context (gezin,
kinderopvang, school, werk, …) in de revalidatie betrokken.
Op regelmatige basis worden de ontwikkelingen van de patiënt binnen het team besproken op basis
waarvan het therapieprogramma wordt geactualiseerd.
De centrale doelstelling van de revalidatie is de gehele of gedeeltelijke maatschappelijke integratie.
We beogen het verhogen van de competentie van de patiënt en zijn omgeving in functie van optimale
ontplooiing en welzijn. Bij dit alles wordt maximaal rekening gehouden met de specifieke
mogelijkheden en beperkingen van elke individuele persoon.
Het UFB zal ons dit jaar helpen met een aangepast minibus, omdat wij voor een gedeelte van
onze patiënten moeten voorzien in vervoer, in het bijzonder voor personen in een rolstoel.

