TEAM

Het team is multidisciplinair samengesteld
en bestaat uit dr. Herlinde Lamote als teampsychiater, een maatschappelijk werker, een
ergotherapeut en sociaal en psychiatrisch
verpleegkundigen

AANVRAAG

Aanvragen door diensten of hulpverleners
uit de geestelijke gezondheidszorg kunnen
rechtstreeks gebeuren via het aanmeldingsformulier, te verkrijgen bij het mobiel team
langdurige zorg:
tel 057 23 91 89
mtl@netwerkaccolade.be
Aanmeldingsformulier te downloaden via:
www.netwerkaccolade.be

VERLOOP

Nieuwe aanmeldingen worden besproken
op een multidisciplinair teamoverleg. Bij een
juiste indicatie (aanmeldingsbundel en intakegesprek) kan een begeleiding opgestart
worden.
Elke cliënt krijgt een individuele begeleider
toegewezen. Wanneer dit aangewezen en
nodig is, kan de opvolging uitgebreid worden
met begeleiding door het volledige team.
De frequentie van de thuisbegeleiding wordt
per cliënt vastgelegd en kan wisselen naargelang de noodzaak.
Aanvullend op de huisbezoeken werkt het
team ook met ‘beeldbellen’ (skypegesprek).
Indien de cliënt hiervan gebruik wil en kan
maken, spreken we dit af.

AANSPREEKPUNT
GEESTELIJKE
GEZONDHEIDSZORG
Als u twijfelt of uw vraag voor ons bedoeld
is of indien het niet duidelijk is welke ondersteuning er best geboden wordt, dan kunt u
Psychiatrische Thuiszorg (P.Z.T.) contacteren.
Dit is het aanspreekpunt van de geestelijke
gezondheidszorg voor alle hulpverleners en
organisaties uit de eerstelijns- en welzijnssector. U kunt P.Z.T. bereiken, telefonisch
0495 32 15 83 of 0498 10 31 60 en via e-mail
info@pztieper.be.

CONTACTGEGEVENS
Mobiel team langdurige zorg
Tel 057 23 91 89
Fax 057 23 91 82
mtl@netwerkaccolade.be
Poperingseweg 8, 8900 Ieper
Teamleider: Gerrit Vanhee
Tel 0476 78 02 00
gerrit.vanhee@netwerkaccolade.be
Bereikbaar
van maandag tot donderdag:
8.30 – 19.30 u.
op vrijdag en zaterdag:
8.30 – 17.00 u.

Mobiel team

langdurige
zorg
057 23 91 89

SITUERING

DOELGROEP

AANBOD

Het mobiel team langdurige zorg is één van
de initiatieven van Accolade | netwerk geestelijke gezondheidszorg regio Ieper-Diksmuide
in het kader van de vermaatschappelijking
van de geestelijke gezondheidszorg.

Het mobiel team langdurige zorg richt zich op
volwassenen vanaf 18 jaar met complexe
en langdurige psychiatrische problemen.

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

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 moet worden versterkt.
Beide teams willen hierdoor ziekenhuisopnames voorkomen en beperken.
Voor meer informatie over de zorgvernieuwing:
www.psy107.be

Het gaat om mensen
bij wie ontwrichting op te merken valt op
verschillende levensdomeinen zoals wonen, dagbesteding, relaties …
voor wie de hulp van een huisarts of van
andere hulpverleners niet volstaat
Het team richt zich tot mensen die wonen
in volgende gemeenten en hun deelgemeenten: Diksmuide, Heuvelland,
Houthulst, Ieper, Kortemark, LangemarkPoelkapelle, Lo-Reninge, Mesen, Poperinge,
Vleteren, Zonnebeke.

Onze doelstellingen zijn:
opvolging en ondersteuning van de
psychiatrische behandeling door
symptoommanagement, hervalpreventie,
psycho-educatie, …
het leven van de cliënt zinvol en kwalitatief
verbeteren
streven naar stabiliteit op vlak van wonen,
budget, werk, vrije tijd en leren
de cliënt, zijn familie en omgeving als
actieve partners betrekken in de
begeleiding en in het herstelproces
Indien nodig kan er ondersteuning aan het
netwerk van de cliënt geboden worden in de
vorm van coaching.

