TEAM
Het team is multidisciplinair samengesteld
en bestaat uit dr. Joke Verhaeghe als teampsychiater, een psycholoog, een maatschappelijk werker en psychiatrisch verpleegkundigen.

“Een crisis speelt zich altijd af
op een driesprong: de kruising
tussen de weg waar je af wilt,
de weg die je niet wilt gaan en
de weg die er niet is.”
Citaat uit
“Praktijkboek crisisinterventie”

AANMELDEN
De aanmelding gebeurt via
• de huisarts,
• Spoedopname
Jan Yperman Ziekenhuis Ieper,
• Crisiseenheid Psychiatrisch
Ziekenhuis H. Hart Ieper,
Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
Largo
Aanmelden kan via het nummer 057 23 91 85
• van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 21.00 u.
zaterdag, zondag en feestdagen
van 9.00 tot 19.00 u.
Na een eerste interventie en na overleg met
de teampsychiater wordt geopteerd voor
verdere opvolging of voor een passende
doorverwijzing.

CONTACTGEGEVENS
Mobiel team acute zorg
Tel. 057 23 91 85
Fax 057 23 91 82
mta@netwerkaccolade.be
Poperingseweg 8
8900 Ieper
Bereikbaar
• van maandag tot vrijdag
van 8.30 tot 21.00 u.
• zaterdag, zondag en feestdagen
van 9.00 tot 19.00 u.
Teamleider: Gerrit Vanhee
Tel 0476 78 02 00
gerrit.vanhee@netwerkaccolade.be

057 23 91 85
Bereikbaar 7 dagen op 7

SITUERING

DOELGROEP

Het mobiel team acute zorg past binnen de
vermaatschappelijking van de geestelijke
gezondheidszorg. Het heeft als doel een
cliëntgerichte behandeling en begeleiding
te bieden in de thuissituatie. Deze zorg aan
huis is aangewezen wanneer het reguliere
ambulante aanbod versterkt moet worden.
Het team wil hierdoor ziekenhuisopnames
voorkomen en beperken.

Het mobiel team acute zorg richt zich op
volwassenen vanaf 18 jaar met acute
psychische nood, in crisis. Het team komt
tussen daar waar de crisissituatie niet kan
opgevangen worden door de reguliere
ambulante zorg en waarbij opname in een
ziekenhuis niet aangewezen is.

Naast dit team is er ook een mobiel team
langdurige zorg. De mobiele teams zijn één
van de initiatieven van Accolade | netwerk
geestelijke gezondheidszorg regio
Ieper-Diksmuide in het kader van de zorgvernieuwingsprojecten voor de geestelijke
gezondheidszorg (het zogenaamde Artikel
107 van de wetgeving m.b.t. ziekenhuizen).
Voor meer informatie over de zorgvernieuwing:
www.psy107.be.

Het kan hierbij gaan om rouw of verlies van
steunfiguren, sterke emotionele reacties op
een relatiebreuk, verminderd realiteitsbesef,
verlies van zelfcontrole of suïcidale gedachten.
Het team richt zich op mensen die wonen
in volgende gemeenten en hun deelgemeenten: Diksmuide, Heuvelland,
Houthulst, Ieper, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge,
Vleteren, Zonnebeke.
Exclusie:
dementie of cognitief disfunctioneren
levensbedreigend karakter
fysieke bedreiging

AANBOD
Het doel is het behandelen van de crisis.
Het gaat hierbij om het terugbrengen van
het evenwicht in het leven van de cliënt en
zijn omgeving. De focus ligt vooral op de
zelfredzaamheid van de cliënt en een maximale betrokkenheid van zijn omgeving.
Situaties of stresserende gebeurtenissen,
detecteren en verminderen.
De externe steun verhogen: we richten ons
vanaf de aanvang op een nauwe samenwerking met diverse partners zoals de
huisarts, de thuiszorgdiensten, de
ambulante hulpverlening … Zo kan men
na onze tussenkomst de zorg overnemen.
De draagkracht en veerkracht van de
persoon verhogen door o.a. op zoek te
gaan naar passende omgangsvormen.
Na herstel, de regie en de controle terug
bij de cliënt leggen.

DUUR BEGELEIDING
Doordat het team zich richt op personen
in acute psychische en/of emotionele crisis
wordt de duur van de begeleiding beperkt tot
maximaal 30 dagen.
Het aantal contacten binnen die maand wordt
op basis van de specifieke noden bepaald.

