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Meer over Marleen en xTimeS

Ik ben Marleen, in 1979 afgestudeerd als bachelor ergotherapeute aan het toenmalige Hoger instituut voor 
Paramedische Beroepen (HIPB) in Gent, nu Artevelde Hogeschool.

Ik ben gehuwd en de trotse mama van twee volwassen zonen en ondertussen ook de fiere nonna van een 
schattige kleindochter.

Na mijn studies ga ik aan de slag in revalidatiecentra in Gent en Oudenaarde en begeleid er kinderen met 
leerstoornissen.

Sedert 1986 ben ik verbonden aan het Multifunctioneel Centrum Sint-Gregorius in Gentbrugge waar ik werk 
met kinderen en jongeren met een neuromotorische handicap. 
Ik specialiseer mij in aanpassingen en hulpmiddelen om hen de mogelijkheden te geven zo lang als mogelijk 
zelfstandig te functioneren.

Ik stel vast dat er steeds meer en meer accute nood is aan begeleiding en advies voor mensen die 
geconfronteerd worden met een motorische handicap en daarom beslis ik mijn kennis en ervaring ook ter 
beschikking te stellen als zelfstandig ergotherapeute.
Met dat doel wordt in 2008 xTimeS opgericht.

Het onafhankelijk adviseren en samen op zoek gaan naar de juiste oplossing en/of het juiste hulpmiddel 
wordt een spannende uitdaging.

Deze spannende uitdaging vereist voortdurende bijscholing van de productkennis en de administratieve 
procedures.
Door het bezoeken van gespecialiseerde vakbeurzen in binnen- en buitenland en mijn contacten in een 
uitgebreid netwerk spijker ik mijn kennis voortdurend bij en blijf ik in contact met gespecialiseerde bedrijven 
en hun producten- en dienstenaanbod.

Als erkend expert voor het VAPH blijf ik op de hoogte van alle wijzigingen in wetgeving en de administratieve 
procedures.
Dankzij mijn engagement in werkgroepen overleg ik regelmatig met andere experten.

xTimeS    Vragen? marleen@xtimes.be

M I J N  S A M E N W E R K I N G E N ,  E R V A R I N G  &   E X P E R T I S E

• Ergotherapeute revalidatiecentra Gent en Oudenaarde

• Ergotherapeute MFC Sint-Gregorius Gentbrugge

• Erkend expert VAPH

• Lid werkgroep @2COM

• Lid werkgroep MODEM

• Lid “commissie hulpmiddelen” van het VWV 
• Voorzitter HAM-werkgroep. Marleen

Groetjes
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