Kostprijs

Duiding

De interventies van onze teamleden zijn zowel aan huis als elders gratis.

Samenwerkingsinitiatief voor cliënten met een
Psychiatrische Problematiek in de Thuissituatie
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BEVER

Arrondissement
Halle-Vilvoorde

• De realisatie van zorgcircuits en zorgnetwerken moet een betere geestelijke gezondheidszorg waarborgen, afgestemd op de
zorgnoden van psychiatrische patiënten
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• Artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt aan
ziekenhuizen de mogelijkheid om psychiatrische bedden buiten gebruik te stellen en
de hieraan verbonden middelen in te zetten
voor de uitbouw van psychiatrische hulpverlening buiten de muren van het ziekenhuis en
dit in samenwerking met andere zorgpartners uit de regio.
• Het mobiel team langdurige psychiatrische
zorg aan huis kadert in deze beweging naar
zorgvernieuwing en is onderdeel van het
‘Exploratieproject 107 – GGZ Netwerk regio
Halle-Vilvoorde- Brussel.
• meer informatie hierover vindt u op:
www.psy107.be
www.vlabo.be

Halle - Vilvoorde

SPPiT
Mobiel team
voor langdurige psychiatrische
zorg aan huis
regio
Halle-Asse-Vilvoorde

Wie zijn wij?
Het SPPiT-team is een multidisciplinair samengesteld team waar naast case-managers
ook een psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en overlegorganisatoren deel van
uitmaken.
Naast zijn vroegere basistaken ‘sensibiliseren’
en’coachen van eerstelijns hulpverleners’
biedt het vernieuwde SPPiT-team voortaan ook
‘langdurige psychiatrische zorg aan huis’.

Voor wie?
Volwassenen tussen 16 tot 65 jaar oud die door
een gekende, ernstige en langdurige psychiatrische problematiek nood hebben aan ondersteuning op verschillende levensdomeinen.
Doelstelling van onze begeleiding aan huis is de
kwaliteit van leven en functioneren te optimaliseren, alsook waar mogelijk (her)opnames te
voorkomen
Indien de best mogelijke zorg beter door een
andere instantie wordt verleend, dan zullen we
de zorgvraag doorverwijzen in overleg met de
cliënt. Bij een gemengde problematiek opteren
wij voor samenwerking met andere zorgverleners, gespecialiseerd terzake.

Hoe aanmelden?
Aanmelden bij het SPPiT-team kan alleen
via een zorgaanbieder op het

centrale aanmeldingsnummer

02 270 10 57
Een van onze teammedewerkers registreert
en screent de aanmelding. Inclusie gebeurt
onmiddellijk wanneer de verstrekte informatie
volledig is en aan de criteria voldoet.
Zijn er toch nog vraagtekens dan wordt een
intake gepland en beslist het aanmeldingsteam
of de aanmelding weerhouden wordt. Indien
niet, dan volgt toch een advies over gepaste
alternatieven.

Hoe te bereiken?
Aanmelden kan van maandag tot vrijdag
tijdens de kantooruren van 9u tot 17u.
De begeleiding vanuit het team is mogelijk op
weekdagen tussen 8 en 20u.

sppit@alexgrimbergen.fracarita.org

Hoe werken we?
Belangrijke kenmerken voor onze zorg zijn:
• Aan huis: Onze casemanagers begeleiden
mensen in hun eigen leefomgeving.
• Cliënt centraal: de zorg sluit aan bij de
zorgnoden en –vragen van de cliënt
waar nodig met de focus op verschillende
levensdomeinen zoals: wonen, werk, vrije
tijd, uitbouw netwerk, gezondheid…
• Flexibel: de zorg evolueert naargelang
noodzaak in intensiteit en duur.
• Herstelondersteunend: het accent ligt op
mogelijkheden en kansen.
• Geïntegreerd: In overleg met de cliënt
werkt het SPPiT-team nauw samen met
de mensen uit zijn omgeving en andere
hulp- en zorgverleners.
• Overleg en coördinatie: Indien aangewezen
wordt er met de betrokken zorgverleners
multidisciplinair overleg geïnstalleerd
(psy-MDO).
• Ondersteuning van de eerste lijn: De
basistaken ‘sensibiliseren’ en ‘coachen
van eerstelijnshulpverleners’ van de oorspronkelijke psychiatrische thuiszorg
blijven nadrukkelijk mee opgenomen in de
vernieuwde werking.

