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Maatschappelijke zetel: 

vzw CIGB, Benediktinessenstraat 9 - 8930 Menen 

Psychiatrisch Centrum Menen 

 Bruggestraat 75 - B-8930 Menen 

Het team van zorgdivisie De Wierde bestaat uit 

artsen, psychologen, medewerkers sociale dienst,  

psychiatrisch verpleegkundigen, therapeuten, en 

logistiek assistenten.  

Zij kunnen terugvallen op hun jarenlange ervaring 

op het vlak van het behandelen van mensen met 

een niet aangeboren hersenletsel.  

De herstelgerichte visie vormt de basis voor de 

inhoudelijke werking. 

‘t LotHus 
Een huis in de straat  

voor mensen met NAH 



’t LotHus werd opgericht vanuit het 

Psychiatrisch Centrum Menen en wordt 

gedragen door zorgdivisie De Wierde. 

Er kunnen 4 mensen met NAH (niet 

aangeboren hersenletsel) terecht .  

De krachten en kwetsbaarheden worden in 

kaart gebracht om zo advies te geven m.b.t. 

hulpbronnen en een gepast netwerk.  

’t LotHus wordt gezien als een tussenstap, 

een overgang van een klinische setting als het 

ziekenhuis naar zelfstandig of begeleid wonen.  

Gedurende een periode van maximum een jaar 

wordt de bewoner begeleid door het team van 

De Wierde én het eigen netwerk dat we 

gaandeweg samen  uitbouwen. De omvang van 

het netwerk is individueel bepaald volgens de 

noden van de bewoner.   

Ook familie en naasten vervullen een essentiële 

rol bij het herstelproces en worden betrokken 

tijdens het volledige traject.  

Bruggestraat 75 - B-8930 Menen 

Naam bedrijf 

Een huis in de straat voor mensen met NAH 
 

’t LotHus staat voor een huis waar onze 

bewoners kunnen openbloeien en hun eigen 

mogelijkheden ontdekken. Een huis waar ze, 

ondersteund door een team van enthousiaste 

medewerkers, op een creatieve manier leren 

gebruik maken van de eigen krachten, rekening 

houdende met hun specifieke kwetsbaarheden. 

Bij vragen of interesse kan contact worden 

opgenomen met één van de onderstaande 

personen: 

Sociale dienst: Evelyn Blomme:   
 

e.blomme@pcmenen.be 
 

056/24 15 86 

 

Inhoudelijk Coördinator: Penny Toebat 
 

p.toebat@pcmenen.be 

 

Organisatorisch Coördinator: Delphine Depuydt 
 

d.depuydt@pcmenen.be 
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