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Even voorstellen

Het Mobiel Behandelteam heeft een 

nieuwe thuishaven. Ook de van bij 

de oorsprong twee antennes (Beer-

nem en Brugge) zijn één geworden. De 

Afrit 8-redactie zakte op een zonnige 

woensdagmiddag af naar de Baron 

Ruzettelaan in Assebroek voor een goed 

gesprek met teamverantwoordelijke 

Stefaan D’Haese en therapeutisch coör-

dinator Dominique Degrande.  

Op het moment van ons gesprek is het Mobiel Behan-
delteam op een paar dagen na, twee jaar actief. Een fu-
sie naar één locatie was een logische stap en de eerste 
ideeën borrelden al vrij snel na de opstart. Door de fu-
sie bestaat het Mobiel Behandelteam momenteel uit 21 
hoofden, waarvan 3 kernkoppen. Dit komt neer op 16, 4  
full-time equivalenten die kunnen worden ingezet voor de 
begeleiding. Het is zelfs zo dat twee trajectbegeleidsters, 
momenteel in zwangerschapsverlof, vervangen zijn door 
collega’s die het twee-antenne-concept niet eens hebben 
gekend.

Dominique Degrande, therapeutisch coördinator en 
Stefaan Dhaese, teamcoördinator.

Personeel
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Twee antennes van het Mobiel Behandelteam 
samen op één locatie

1+ 1 = 1
Pro’s en contra’s

Antenne Beernem hadden het comfort om geleidelijk de 
werking op te bouwen.  De aanmeldingen verliepen gelei-
delijk en er bleef tijd en om inhoudelijk te verdiepen, aan-
dacht te besteden aan teamvorming en de tandemwer-
king uit te bouwen. Antenne Brugge daarentegen, had die 
luxe niet.   Al onmiddellijk was er een hoge druk met quasi 
van bij de opstart een wachtlijst.  Er was de druk om zo-
veel als mogelijk te  includeren  met als gevolg het daaruit 
voortvloeiend gevoel van “we schieten nog tekort”.

Bovendien vielen twee antennes ook zwaar voor het 
beleidsteam. Streven naar eenheid was niet makkelijk, 
ondanks de voortdurende sturing op de tweewekelijkse 
themavergadering om de blik in éénzelfde richting te hou-
den.  Het systematisch pendelen van setting A naar setting 

B, het verhaal (op)volgen en terugkoppelen was een bij-
komende moeilijkheid.

Het resulteerde in een studie van plus en min punten, het 
in kaart brengen van pro’s en contra’s met steeds in het 
achterhoofd om naast de verdere uitbouw van  expertise 
omtrent de specifieke doelgroepen ook de regionale ver-
ankeringen te blijven behouden én om affiniteit blijven 
houden met de celactoren van gemeenten en deelge-
meenten. 

Na wikken en wegen, hakte men de knoop door: één an-
tenne, één locatie en één team.   Meteen kon ook de dis-
crepantie in caseload worden rechtgezet.   De personele 
middelen die de Antenne Beernem in overtal had, wer-
den meteen aangewend om de hoge druk van Antenne 
Brugge aan te pakken.
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“Hoe vertaal je goede be-
handelprogramma’s, ontwik-
keld voor een residentiële 
setting naar de thuiscontext?   
Wisselwerking en dialoog zijn 
hier sleutelwoorden.”  
  

“Dat de versmelting  tot op 
heden prima verloopt is ook te 
danken aan de motivatie van 
de teamleden.  De wil is groot, 
ook vanuit de twee ziekenhui-
zen. “

Even voorstellen

Engagement

Dat de versmelting  tot op heden prima verloopt is ook 
te danken aan de motivatie van de teamleden.  De wil is 
groot en dat is essentieel.   Ook vanuit het PZ Onze-Lieve-
Vrouw en het PC Sint-Amandus, toch twee grote organi-
saties is de wil om er iets van te maken erg groot.  Beide 
directies hadden vanaf dag één de wil en de ambitie om 
goed samen te werken en tot op vandaag is dit engage-
ment heel uitgesproken. 

Shiften (avond – en weekendwerk) plant het Mobiel Be-
handelteam nu gekruist door telkens een combinatie te 
maken van twee trajectbegeleiders uit de twee voorma-
lige teams.  De drie recente activiteiten vanuit de huidige 
locatie, nl.  de house-warming, de cliëntdag,  en het uit-
nodigen van netwerkpartners, bleken zeer waardevolle  
initiatieven  die een  uitgelezen kans boden om  als één 
team samen te werken.  De souplesse die elk teamlid aan 
de dag legt, komt de teambuilding ten goede.  Een weer-
spiegeling hiervan is te zien in praktische  beslissingen zo-
als de keuze van het permanentiesysteem. De infrastruc-
tuur is aangenamer, groter, warmer en er is meer licht en 
voldoende parkeermogelijkheden.  Afstanden blijken een 
break-even op te leveren.  Wat vroeger veraf was, is nu 
dichter en omgekeerd.“

Balans na twee jaar

Na twee jaar intensief werken kunnen Stefaan D’Haese 
en Dominique Degrande al een voorzichtige balans op-
maken. Even achteromkijken om daarna verder werk te 
maken van knelpunten en uitdagingen. 
  
Wat doelgroep betreft zit men na twee jaar nog steeds 
op dezelfde lijn: generalistisch werken en zoveel als mo-
gelijk diverse doelgroepen in de zeven doelgemeenten in 
Noord-West-Vlaanderen (Brugge, Oostkamp, Beernem, 
Torhout, Zedelgem, Jabbeke en Zuienkerke) omvatten.  Er 
is nogal wat variatie in het aantal doorverwijzingen.   Het 
team neemt momenteel maar liefst 235 begeleidingen ter 
harte, gaande van cliënten met een meer acute hulpvraag 
tot “watch and wait”-cliënten. 

Nieuw is dat er geen 65-plussers niet langer geïncludeerd 
worden. Deels is dit aangegeven door de overheid, deels 
waren er moeilijkheden in het werkveld. Ouderen met een 
psychische ziekte vragen vaak ook heel wat fysische of so-
matische zorgen in de woonsituatie. Daar kon het  Mobiel 
Behandelteam geen gevolg aan geven. Hier ligt duidelijk 
nog een nog opdracht voor het Netwerk om te zoeken 
naar naar passende antwoorden.

Multicultureel

De huidige trajectbegeleiders komen oorspronkelijk uit 
vier verschillende organisaties. Dit betekent verschillende 
arbeidsculturen. Feestdagen, ziekte, zwangerschapsver-
lof,… elke organisatie heeft verschillende regelgeving. 
Gezien de snelheid waarmee dit team is opgestart, waren 
hier bij de opstart geen pasklare oplossingen voor.   

Ook het werken in een thuissituatie zorgt voor aanpassin-
gen in de arbeidscultuur. Hoe vertaal je goede behandel-
programma’s, ontwikkeld voor een residentiële setting 
naar de thuiscontext?  Wisselwerking en dialoog zijn hier 
sleutelwoorden. Veel van de trajectbegeleiders hebben 
een  residentiële ziekenhuisachtergrond. Het vraagt tijd en 
denkwerk vraagt  om dit los te laten. Dit vertaalt zich bij-
voorbeeld in de normen en verwachtingen t.a.v. de cliënt 
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  betreffende hygiëne thuis: “hoe proper moet het zijn?”, 
“hoe mogen mensen leven?”, “wat is noodzakelijke hy-
giëne?”,..

De flinke groeispurt die het Mobiel Behandelteam onder-
ging op korte tijd is best opvallend.  Stilstaan is echter 
achteruitgaan.    Onder dit motto lichten beide coördina-
toren al een tipje van de sluier van de werkpunten voor de 
nabije toekomst op.  

Werk aan de winkel

Het grote aantal begeleidingen zorgt voor complexheid 
in het behouden van het overzicht. Een voorbeeld van die 
complexheid is dat de beleidspsychiater verantwoordelijk-
heid dreigt te dragen voor cliënten die hij onvoldoende 
kent. Het Mobiel Behandelteam werkt daarom aan een 
systeem dat ervoor zorgt dat trajectbegeleiders cliënten 
wel heel goed kennen. Daarom brengen we ook heel wat 
gegevens van de cliënt in kaart, waar we als kernteam 
kunnen op terugvallen. Zowel intern als extern is er werk 
aan de winkel om verder te ontwikkelen in overeenstem-
ming met de omgeving.  Vanuit diverse hoeken uit men 
vaak even diverse verwachtingen.   

Het inwinnen van informatie van verwijzers moet nog meer 
specifiek worden en meer beantwoorden aan onze infor-
matiebehoefte. De aftoetsende gesprekken tussen poten-
tiële cliënt, netwerk en verwijzer zijn in die optiek zeer zin-
vol. Het zijn denkoefeningen tussen verschillende partners 
die ook moeten overtuigd worden over de meerwaarde 
van een mobiel team, zonder daarom over te gaan tot 
een belofte van inclusie. Vroeg mee betrokken worden 
wanneer er een vermoeden is van langdurige behande-
ling is dan weer erg waardevol voor zowel cliënt als team.  

Eveneens hot item: zorgdifferentiëring, uitstroom, loslaa-
tindicatoren, definiëring van ‘langdurig’, ervaringsdes-
kundigheid, expertisegradaties, referentiebegeleiders, 

kennisverwerven én een beleid om het vormingsaanbod 
budgettair en praktisch te kaderen. 

Voor wie er mocht aan twijfelen: het Mobiel Behandel-
team is meer dan ooit in beweging en is volop bezig zijn 
plaats aan het verwerven in het zorglandschap van de 
geestelijke gezondheidszorg.   

Tania Tamsin - vakcoördinator maatschappelijk werk
Tom Talloen - Dienst Communicatie
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