SITUERING
Het mobiel team acute zorg is één van de
initiatieven van Kwadraat | netwerk geestelijke
gezondheid Midden-West-Vlaanderen.

taardawk

Naast dit team is er ook een mobiel team langdurige zorg. Beide teams hebben als doel een
cliëntgerichte behandeling en begeleiding te
bieden in de thuissituatie. Deze zorg aan huis is
aangewezen wanneer het reguliere ambulante
aanbod ontoereikend is en versterking nodig
heeft.

diehdnozeg ekjiletseeg krewten
nerednaalv-tsew-neddim

Beide teams willen hierdoor ziekenhuisopnames voorkomen en beperken.

CONTACTGEGEVENS
Aanmeldnummer
051 69 16 02
Bereikbaar
• van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 21.00 u.
• zaterdag, zondag en feestdagen
van 8.30 tot 17.00 u.
Mobiel team acute zorg “Cluster Oost”

TEAM
Het team is multidisciplinair samengesteld en
organisatorisch opgedeeld in twee clusters,
m.n. Cluster Oost en Cluster West. Elke cluster
neemt een deel van het werkingsgebied op
zich.

taardawk

Let wel: aanmelden gebeuren centraal op één
nummer.

diehdnozeg ekjiletseeg krewten
nerednaalv-tsew-neddim
De teampsychiater kan tijdens de begeleiding,
per cliënt, driemaal aansluiten bij een huisbezoek. Deze huisbezoeken worden aangerekend
aan het ziekenfonds. De cliënt betaalt geen
remgeld.

051 69 10 62 | mta-oost@mtkwadraat.be
Onze–Lieve-Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare
Clusterleider:
Henk Wylin | henk.wylin@mtkwadraat.be
Teampsychiater:
dr. Hanne Vermeersch
Mobiel team acute zorg “Cluster West”
057 23 91 85 | mta-west@mtkwadraat.be
Poperingseweg 8
8900 Ieper
Clusterleider:
Virginie Blieck | virginie.blieck@mtkwadraat.be
Teampsychiater:
dr. Joke Verhaeghe

Mobiel team
acute zorg

051 69 16 02
Bereikbaar 7 dagen op 7

AANBOD

DOELGROEP

AANMELDEN

Het team heeft expertise in het benaderen van
een persoon in crisis. Behandeling van de crisis
beoogt herstellen van het evenwicht in het
leven van de cliënt en zijn omgeving.

Het mobiel team acute zorg richt zich tot:

Een aanmelding kan gebeuren door iedere
professionele hulpverlener, maar gebeurt bij
voorkeur door een arts. Indien er geen arts
betrokken is bij de aanmelding, maakt de
motivering hiervan expliciet deel uit van het
telefonisch aanmeldingsgesprek.

taardawk

De zorg is intensief en specialistisch, waarbij
dagelijkse huisbezoeken tot de mogelijkheid
behoren in een systeem van gedeelde caseload. Een grote meerwaarde van het mobiel
team acute zorg is dat alle disciplines aan huis
gaan, waarbij ook de psychiater.

diehdnozeg ekjiletseeg krewten
nerednaalv-tsew-neddim

De begeleidingsduur van het mobiel team
acute zorg dient dus zo kort mogelijk, maar zo
lang als nodig te zijn. De maximumbegeleidingsduur is zes weken.

taardawk taarda

• Volwassenen tussen 18 en 65 jaar.
• Er is sprake van een (sub)acute nood.
• Er is een veronderstelde onderliggende
psychische problematiek aanwezig.
• Het betrokken netwerk volstaat niet en
aanvullende ambulante begeleiding is bij
de huidige crisis ontoereikend.

diehdnozeg ekjiletseeg krewteMogelijke
n
diehdnozeg ekjiletseeg
verwijzers:
nerednaalv-tsew-neddim • arts
nerednaalv-tsew-ne

Het team richt zich tot mensen die wonen of
verblijven in volgende gemeenten met zijn
deelgemeenten:

Ardooie

Mesen

Dentergem

Meulebeke

Het netwerk van de cliënt wordt maximaal
betrokken bij de begeleiding.

Heuvelland

Moorslede

Hooglede

Oostrozebeke

Als netwerkpartner stemmen we de zorg
voortdurend af in nauw overleg met de reeds
betrokken behandelaars en vergroten het
steunsysteem via gepaste doorverwijzing.

Houthulst

Pittem

Ieper

Poperinge

Ingelmunster

Roeselare

Izegem

Ruiselede

Langemark-Poelkapelle

Staden

Ledegem

Tielt

Lendelede

Vleteren

Lichtervelde

Wingene

Lo-Reninge

Zonnebeke

Dit valt samen met volgende Eerstelijnszones:
Midden WVL; RITS en Westhoek.

• diensten met expertise geestelijke gezondheidszorg
• actoren buiten de geestelijke gezondheidszorg, na overleg met behandelend arts
Aanmelden gebeurt altijd telefonisch.
Het mobiel team acute zorg tracht de cliënt
binnen de 24 uren te zien. Na overleg met de
teampsychiater wordt beslist over de eventuele
opstart van de begeleiding of adviseren we een
passende doorverwijzing.

