
Al jaren zijn wij expert in ondersteuning 

bieden aan mensen met intense medische 

zorgnoden en mensen met gedrags- en 

emotionele problematieken. Deze kennis 

gebruiken wij als basis om ons aanbod op 

maat te ontwikkelen voor mensen met een 

niet-aangeboren hersenletsel of NAH. 

Onze focus ligt specifiek op mensen die 

blijvend de meest intense ondersteuning 

nodig hebben. Hen willen we optimaal 

ondersteunen om hun leven kleur te 

geven. 

We vinden het van groot belang dat we in

overleg en in samenwerking met familie en

vrienden, zorg kunnen delen. Daarnaast

willen we ook de familie en het netwerk

nabij zijn. Onze medewerkers zorgen voor

de nodige emotionele en psychosociale

ondersteuning van familie en vrienden. 

Samen zorg kleuren!

"Specialist in intense 
ondersteuning. Nu en 
in de toekomst!"

OC Cirkant
Aartrijksestraat 77 
8211 Aartrijke

Contact
T | 050 20 90 32 
E | info.occirkant@fracarita.org 
W | www.occirkant.be

INTENSIEF AANBOD 
VOOR VOLWASSENEN  

MET NAH

S i li i h



Wij richten ons op volwassenen met een
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH) die
ook medische en verpleegkundige noden
hebben en/of probleemgedrag vertonen
en die blijvend ondersteuning nodig
hebben bij het actieve dagelijkse leven
(ADL) en/of het passieve dagelijkse leven
(PDL) .  
 
Volwassenen die baat hebben aan een
veilige & toegankelijke leefomgeving,
aangepast aan hun noden en wensen, zijn
bij Cirkant aan het juiste adres. 

Voor wie?

Specialistische zorg op 
maat

1

2
Permanente aanwezigheid van
professionele begeleiders overdag,
en actieve nachtdienst 's nachts

3
Rolstoeltoegankelijk en voorzien
van alle nodige aangepaste
hulpmiddelen

4 Individuele kamer, naar eigen
smaak en wens in te richten

Groene, rustige en veilige
omgeving met eigen belevingsbos
en dichtbij de dorpskern

Wij garanderen de cliënten de beste 
medische zorg en dat binnen een vertrouwde 
omgeving. Een team van verpleegkundigen, 
twee huisartsen, een neuropsychiater en een 
tandarts zorgen voor de nodige medische en 
verpleegkundige permanentie ter plaatse.  

Medisch & verpleegkundige 
zorg

Kinesitherapie
Ons eigen team van kinesisten zijn experten 
op het vlak van actieve en passieve 
motorische stimulatie, alsook op het vlak van 
ademhalingstherapie (IPV). Zij zorgen 
daarnaast voor  het juiste, aangepaste 
orthopedisch materiaal. 

Gespecialiseerde  
ondersteuning op maat

De logopedisten van Cirkant hebben een 
unieke kennis op het vlak van communicatie 
& voedingsbegeleiding bij slikproblemen. Zij 
gaan, samen met onze diëtist op zoek naar 
aangepaste & lekkere maaltijden en de juiste 
tools om zelfredzaamheid te optimaliseren.  

Logopedie & diëtist

Veilige & aangepaste 
woonomgeving

Onze ergotherapeuten zijn stuk voor stuk 
professionals op het gebied van revalidatie, 
het onderhouden en het stimuleren van fijne 
motoriek. Ze werken ook mee aan de 
persoonlijke daginvulling van de cliënt.  

Ergotherapie


