TEAM

AANSPREEKPUNT
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Het team is multidisciplinair samengesteld:
• Sociaal en psychiatrisch verpleegkundigen
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• Maatschappelijk werkers
• Ergotherapeute

diehdnozeg ekjiletseeg krewten
nerednaalv-tsew-neddim
Teampsychiaters: dr. Herlinde Lamote,

• Orthopedagoge
•

dr. Carl Engelhard en dr. Hanne Vermeersch
• Teamleider en adjunct-teamleider:
Gerrit Vanhee en An Carels-Bogaert

Twijfelt u over de juiste ondersteuning?
Contacteer Psychiatrische Thuiszorg (PZT):
PZT voorziet in een aanspreekpunt geestelijke
gezondheidszorg voor alle hulpverleners en
organisaties uit de eerstelijns -en welzijnssector
als ook voor familie en naastbetrokkenen.
Bereikbaarheid PZT:
• Eerstelijnszone Westhoek
T 0495 32 15 83 of 0498 10 31 60
info@pztieper.be
• Eerstelijnszones Midden WVL en RITS
T 051 43 41 07
info@pztrit.be

De teampsychiater kan op jaarbasis en per
cliënt driemaal aansluiten bij een huisbezoek.
De cliënt betaalt geen remgeld.

AANMELDEN
Wie kan aanmelden?
• De huisarts
• Diensten en hulpverleners binnen
de geestelijke gezondheidszorg

CONTACTGEGEVENS
Mobiel team langdurige zorg
T 051 69 10 63
mtl@mtkwadraat.be
Onze-Lieve-Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare
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Hoe aanmelden?

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag
8.00 u. tot 16.30 u.

diehdnozeg ekjiletseeg krewten
Gerrit Vanhee
nerednaalv-tsew-neddim Teamleider:
T 0476 78 02 00

Door het invullen van het aanmeldingsformulier: te verkrijgen bij het mobiel team
langdurige zorg of te downloaden via

www.netwerkkwadraat.be

gerrit.vanhee@mtkwadraat.be
Adjunct-teamleider: An Carels-Bogaert
T 0490 56 97 74
an.carels-bogaert@mtkwadraat.be

Mobiel team

langdurige zorg

051 69 10 63

SITUERING

DOELGROEP

AANBOD

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

Het mobiel team langdurige zorg richt zich
tot volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een
ernstige psychiatrische aandoening of een
vermoeden hiervan. Deze aandoening is complex en heeft een impact op diverse levensdomeinen. Een begeleiding, behandeling en
ondersteuning is dan ook noodzakelijk in
functie van het herstel van de cliënt op die
verschillende domeinen.

Het mobiel team langdurige zorg biedt begeleiding, behandeling en ondersteuning aan
huis daar waar ambulante zorg ontoereikend
of niet mogelijk is.

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

Het team handelt vanuit de herstelvisie waarbij we streven naar herstel van identiteit in al
zijn facetten. We hebben hierbij aandacht voor
psychisch welbevinden, vrije tijd, werk, relaties,
medicatie,…
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Naast dit team is er ook een mobiel team acute
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. Beide teams willen hierdoor ziekenhuisopnames voorkomen en beperken.

VERLOOP
Aanmelding
Nieuwe aanmeldingen komen aan bod op een
multidisciplinair teamoverleg. De indicatiestelling gebeurt op basis van het aanmeldingsformulier, het medisch-psychiatrisch verslag
en het aanmeldingsgesprek. Bij een juiste
indicatie kan er een begeleidingstraject opgestart worden.
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Elke cliënt krijgt bij de opstart van een
begeleidingstraject een individuele begeleider
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De frequentie van de thuisbegeleiding kan
wisselen naargelang de noodzaak.
De begeleidingsduur is zo kort als mogelijk, en
zo lang als nodig.
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Ardooie

Mesen

Dentergem

Meulebeke

Heuvelland

Moorslede

Hooglede

Oostrozebeke

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.

We vinden het belangrijk om de levenskwaliteit
te behouden en te verbeteren. Verder trachten
we aansluiting te vinden bij en in te zetten op
de draagkracht en energie van de cliënt en zijn
omgeving.
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We zetten in op zorgcontinuïteit door zowel
het natuurlijk als professioneel netwerk uit te
bouwen, te ondersteunen en te versterken.
Bij ontregeling of dreigende crisis, schalen we
de zorg op.

