
 

Het MFC Sint-Gregorius behoort tot de VZW Organisatie Broeders van Liefde 

Stropstraat 119  9000 Gent 

Erkend en vergund door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius 
Jules Destréelaan 67 9050 Gentbrugge 

Tel 09 210 00 00  •  www.sintgregorius.be 

Contact 

freeke.campens@mfcgregorius.broedersvanliefde.be 

eveline.vandekerckhove@mfcgregorius.broedersvanliefde.be 

 

Afdeling voor kinderen en jongeren 

met een (neuro-)motorische beperking 

Samen op weg 

 naar zelfstandigheid 

 

BEGELEIDING 



 Een greep uit ons aanbod 

 

 Mobiliteitstraining: openbaar vervoer, 

rolwagengebruik, veilig in het verkeer, 

fietsen, advies rond aangepaste fiets. 

 Vrije tijd: zoektocht naar en opstart van 

vrijetijdsbesteding, hulp bij het aanleren 

van een sport, netwerkuitbreiding, 

sociale vaardigheidstraining, organisatie 

van vakantiekampen. 

 Wonen: woningaanpassingen, hulp bij 

huishoudelijke taken, administratie en 

budget, organisatie en planning, 

overgang naar meerderjarigenzorg. 

 Zelfredzaamheid: studiotraining, 

communicatieondersteuning, advies 

rond hulpmiddelen, ADL-ondersteuning. 

 Organisatie en planning: 

studiebegeleiding, handicapspecifieke 

begeleiding. 

 

 Kostprijs 

 

Een begeleiding kost 5,34 euro (indexeerbaar) 

per sessie van 1 tot 2 uur. 

 

 Regio 

 

We bieden begeleidingen aan in een straal 

van maximaal 30 km rond het MFC. 

  Voor wie? 

 

Kinderen en jongeren met (een vermoeden 

van) een motorische beperking kunnen via 

RTH of via nRTH een beroep doen op onze 

diensten: 

 

 RTH (Rechtstreeks Toegankelijke Hulp) 

Voor kinderen en jongeren met een 

vermoeden van een handicap die nog geen 

gebruik maken van nRTH binnen het VAPH. 

 

Je kan per kalenderjaar maximum 8 RTH-

punten besteden bij verschillende RTH-

aanbieders. Met 8 punten kan je jaarlijks 51 

ambulante of 36 mobiele begeleidingen (of 

een combinatie van deze begeleidingen) 

inkopen.  

 

 nRTH (niet-Rechtstreeks Toegankelijke 

Hulp) 

Voor kinderen en jongeren met een erkende 

handicap.  

 

Er is een indicatiestelling ‘mobiele en/of 

ambulante begeleiding voor minderjarigen 

met een handicap’ via de intersectorale 

toegangspoort. 

 

 

  Wie zijn we? 

 

In het multifunctioneel centrum Sint-Gregorius 

wordt in onze afdeling specifiek 

ondersteuning geboden aan kinderen en 

jongeren van 6 tot en met 25 jaar met een 

(neuro-)motorische beperking. 

 

We werken multidisciplinair en beschikken 

over een uitgebreide expertise met 

betrekking tot deze doelgroep en eventueel 

andere aanwezige problematieken (o.a. CVI, 

ASS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Begeleiding 

 

We bieden ambulante (in onze voorziening) 

en mobiele (thuis of op verplaatsing) 

begeleiding aan kinderen en jongeren om 

samen met hen en hun netwerk toe te 

werken naar een verbetering van de huidige 

situatie. We werken vraaggestuurd. 

 


