Waar staan we
voor?

CONTACT
PZT Midden West - Vlaanderen

Eenvoud:
We zijn laagdrempelig en
helpen door het bos de
bomen te zien

Bruggenbouwers:
We maken verbinding
tussen eerstelijn en GGZ,
tussen hulpverleners,
mantelzorgers en de cliënt

Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22,
8800 Roeselare

Voor aanmeldingen of een eerste vraag
naar advies zijn we bereikbaar via
info@pztrit.be
051 / 434 107

Eigen regie:
De cliënt is eigenaar van
zijn/haar traject. We zijn
partner en zetten onze
expertise ondersteunend in.

Ann Lapere – 0495 / 10 22 98
Mieke Honoré – 0497 / 48 71 90
Evelyne Verfaillie – 0497 / 48 18 56
Siska Vulsteke – 0493 / 09 87 19

Hoop:
We geloven in
mogelijkheden en dat
herstel mogelijk is.

Deskundig:
We zijn sterk in geestelijke
gezondheidszorg én
eerstelijnszorg.

Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie
Partner netwerk Geestelijke gezondheidszorg
Kwadraat

PZT traject
Indien aangewezen wordt samen met
de cliënt en zijn netwerk een traject
vastgelegd waarbij doelstellingen en
timing worden afgesproken.
Binnen dit traject wordt bekeken of
huisbezoeken (maximum 1/maand)
nodig zijn. We kunnen volgende interventies opzetten:



Aanspreekpunt GGZ

PZT helpt de weg wijzen naar het meest
passende aanbod van geestelijke gezondheidszorg.
We doen dit via het verhelderen van een
hulpvraag en het geven van advies van
de meest passende zorg.
We doen dit voor professionelen uit de
eerste lijn, mantelzorgers en mensen met
een psychische kwetsbaarheid.
Het aanspreekpunt GGZ is laagdrempelig
bereikbaar via mail of telefoon. Laat
steeds je contactgegevens na opdat we u
vlot terug kunnen bereiken.

Coördinatie van de zorg: we stemmen
de zorg in het netwerk op elkaar af en
ondersteunen bij het aanvragen van de
meest passende zorg
Coaching: de cliënt en/of zijn omgeving
krijgt via coaching zicht op succesfactoren, hulpbronnen en valkuilen in hun
functioneren



Adviseren: ondersteunend advies zodat
de cliënt en zijn netwerk tot betekenisvolle keuzes kan komen



We voorzien géén crisisinterventie of
intensieve begeleiding.

Waar zijn we actief?

We zijn actief in de eerstelijnszone
Midden West-Vlaanderen én de
eerstelijnszone RITS (‘regio Izegem
Tielt samen’)

ELZ Midden-West-Vlaanderen =
Ardooie, Hooglede, Ledegem,
Lichtervelde, Moorslede, Roeselare,
Staden en deelgemeeenten

ELZ RITS =
Tielt, Dentergem, Pittem, Wingene,
Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke,
Izegem, Ingelmunster, Lendelede en
deelgemeenten

