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Onze partners:

Middelpunt is hét vakantieverblijf voor een zorgeloze va-
kantie met zorg. Als gast met een beperking en/of een 
(hoge) zorgvraag kan je volop genieten van een  ontspan-
nend en aangenaam verblijf aan de kust in de bruisende 
badstad Middelkerke.
Het comfort, de sfeer en de accommodatie van een ho-
tel combineren we hier met de faciliteiten en de volledige 
toegankelijkheid van een zorgverblijf. Heb je een zorg-
vraag, dan zoeken wij met het zorgteam naar de gepaste 
oplossing!
We verwelkomen je graag, samen met familie, mantel-
zorger of in groep, in onze 44 aangepaste kamers. De keu-
kenploeg legt je culinair in de watten, rekening houdend 
met jouw wensen. Het team van Middelpunt staat voor je 
klaar om van jouw vakantie een onvergetelijke ervaring 
te maken! 

Om een vakantie voor personen met 
een hoge zorgvraag mogelijk te maken, 
werkt Middelpunt samen met de ALS Liga. 

Middelpunt is een toeristisch 
tewerkstellingsproject 
van Mariasteen vzw.

MIDDELPUNT

Met steun van de Vlaamse Gemeenschap



Tweepersoonskamer

Familiekamer (tot 4p)

Groepskamer
(tweepersoonskamers 
schakelbaar tot 8p)

KAMERS 

De kamers worden verhuurd met hotelservice: een opge-
maakt bed, handdoeken en onderhoud van de kamer is 
voorzien.

Elke kamer is uitgerust met 2 hoog/laag bedden, noodop-
roepsysteem, frigo en beschikt over een aangepaste bad-
kamer met douche en onderrijdbare wastafel. De kamers 
zijn voorzien van TV, gratis internet en een eigen balkon 
(familie- en groepskamers hebben 1 badkamer en 1 balkon 
per 2 kamers).

FORMULES

Kamer met ontbijt
Halfpension
Volpension (op aanvraag)

In Middelpunt kan je genieten van een zorgeloze vakan-
tie. Voor elke zorgvraag zoeken wij een geschikte oplos-
sing. Om de gepaste verzorging te garanderen, werken 
wij hiervoor samen met partners, zoals thuisverpleging, 
therapie en huisarts. Indien je zwaar zorgbehoevend bent, 
kan ons zorgverblijf je hierbij ondersteunen.

ZORGVERBLIJF

Het zorgverblijf richt zich tot volgende doelgroepen: 

Prioritair: Personen met snel degeneratieve 
  aandoeningen, met hierbinnen hoofd-
  prioriteit aan personen met Amyotrofe 
  Lateraal Sclerose (ALS).

Secundair: Personen met een neuromusculaire aan- 
  doening.

Personen met andere evolutieve aan- 
  doeningen zoals bv. personen met 
  multiple sclerose, ziekte van Parkinson,... 

HET ZORGPROGRAMMA

Het zorgverblijf voorziet in een 24u/24u verpleegkundige 
permanentie. Daarnaast zullen zorgkundigen aanwezig zijn 
in functie van de dagelijkse lichaamszorg en comfortzorg. 
Medische coördinatie door een huisarts en kinesitherapie 
is voorzien.

VERBLIJFSVOORWAARDEN

Voor het verblijf is een goedkeuring noodzakelijk. Om hier-
op een beroep te kunnen doen, dien je over een goed-
keuring van het RIZIV te beschikken. De verantwoordelijke 
van het zorgverblijf zal je begeleiden om deze aanvraag 
te doen. 

VERBLIJFSDUUR

Maximale verblijfsduur is 90 dagen per kalenderjaar 
(niet noodzakelijk aanéénsluitend).

De vzw ALS DAN heeft voor dit zorgverblijf een aanvraag inge-
diend bij het RIZIV. De onderhandelingen zijn lopende. De voor-
waarden voor het zorgverblijf zijn onder voorbehoud van goed-
keuring van de conventie met het RIZIV. Dit zorgverblijf wordt 
opgericht door de vzw ALS DAN. Dit is een samenwerkingsver-
band tussen de ALS Liga vzw, ALS Mobility & Digitalk, Dominiek 
Savio Instituut vzw en Mariasteen vzw.

RESTAURANT

Ontbijtbuffet van 8u-10u
Lichte lunch van 12u-14u of picknick
Driegangen diner in buffetformule van 18u-20u
De keukenploeg speelt graag in op je wensen en kan dan 
ook voorzien in dieetvoeding of aangepaste maaltijden.

BAR

Elke dag open van 17u30-22u30
24u/24u is een frisdrankenautomaat beschikbaar in de 
lounge.

SEMINARIES

Middelpunt beschikt over vergaderruimtes met daglicht 
en aangrenzende tuin. Gratis WIFI in alle zalen.

ONTSPANNING

Buitentuin met terras en petanque baan
Lounge
Binnentuin met terras
Ontspanningsruimte
Badkamer met comfortbad

OMGEVING

Wandel- en fietspaden
Toegankelijk stadspark
Strand
Duinenbad
Bowling
Attracties, bereikbaar met de kusttram

VERBLIJF

ACTIVITEITEN

ZORG


