
DVC Domino 
Dobbelslot 4, 9000 Gent 
Coördinator: Josefien Verschraegen 
09 235 44 55 
dvc@dominovzw.be 
www.dvc-dominovzw.be 

DVC Het Heiveld 
Antwerpsesteenweg 776,  
9040 Sint-Amandsberg 
Coördinator: Kelly de la Ruelle 
09 266 31 13  
kelly.delaruelle@ocmw.gent 
www.ocmwgent.be 

DVC Solidariteit voor het Gezin 
Tentoonstellingslaan 68, 9000 Gent 
Coördinator: Michaël Coussement 
09 264 17 69 
dagverzorgingscentrum@svhg.be 
www.solidariteit.be 
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DVC De Blaisant 

DVC De Refuge  

DVC Domino 

DVC Het Heiveld         

DVC De Maretak 

DVC Solidariteit 

DVC De Blaisant 
Molenaarsstraat 34, 9000 Gent 

Coördinator: Ivan Mettepenningen 
09 265 81 32 

deblaisant@sintjozef-gent.be 
www.sintjozef-gent.be 

DVC De Maretak 
Hogeheerweg 10,  

9051 Sint-Denijs-Westrem 
Coördinator: Carine Van de Voorde 

09 321 74 61 
vandevoordec@zonnehove.zkj.be 

www.wzczonnehove.be 

DVC De Refuge  
& DVC De Toevlucht 

Coupure links 271 & 275, 9000 Gent 
Coördinator: Sabine Lanszweert 

Sociale dienst: Frea De Muyter 
09 268 22 50 

info@derefuge.be 
www.derefuge.be 

DVC De Maretak  

De Gentse dagverzorgingscentra 

Aangename dagbesteding  
in een huiselijke sfeer 



Wat is een dagverzorgingscentrum 

(DVC)? 

Een dagverzorgingscentrum is een 
dienst die de thuiszorg voor ouderen  
ondersteunt. Je kan er overdag 
terecht voor begeleiding, verzorging 
en revalidatie. Je kan er ook 
deelnemen aan activiteiten en 
sociale contacten leggen. Er is altijd 
gekwalificeerd personeel aanwezig, 
dat nauw samenwerkt met jouw 
huisarts en jouw thuiszorgdienst. 

Voor mantelzorgers biedt een 
dagcentrum de kans om even op 
adem te komen, of zelf wat vrije tijd 
te nemen. 

Wie kan er terecht in een DVC? 

Ons doelpubliek zijn ouderen die 
nog thuis wonen - alleen of in 
familieverband - en die zorg en 
begeleiding nodig hebben.  

Welke activiteiten kan je er doen? 

Koken, quizzen, knutselen, bewe-
gingsactiviteiten, geheugentraining,  
uitstappen, wellness-namiddagen en 
meer.  

Wanneer kan je bij ons terecht? 

De meeste dagverzorgingscentra 
zijn open van maandag tot vrijdag, 
van 8 tot 17 uur. 

Hoeveel betaal je per dag? 

Je betaalt tussen 19 en 28 euro per 
dag. Dat hangt mee af van de 
service die de centra bieden. De 
meeste ziekenfondsen voorzien 
een bijdrage in de kosten. 

Hoe kom je tot bij ons? 

Als je niet op eigen kracht tot bij 
ons kan komen, zorgt het centrum 
voor vervoer, ook voor rolstoel-
gebruikers. Je kan bij jouw dichtst-
bijzijnde DVC terecht voor meer 
info over vervoersmogelijkheden 
in jouw regio. Kosten voor vervoer 
komen bovenop de dagprijs. 
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