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MEER WETEN?

Voor alle informatie kunt u binnenkort terecht op de website van het 
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg regio Noord-West-Vlaanderen 
(www.netwerkggzregionw-vl.be).  
U zal er de folders kunnen downloaden.  
Extra folders zijn verkrijgbaar bij de teamverantwoordelijken.

Meer informatie over het zorgvernieuwingsproject (Artikel 107 van de 
ziekenhuiswetgeving) vindt u terug op www.psy107.be.  

CONTACT

Voor aanmeldingen vanuit de eerstelijnsvoorzieningen:
 Psychiatrisch Expertiseteam Noord- West- Vlaanderen
 050 44 67 70

 Voor aanmeldingen vanuit de geestelijke 
 gezondheidszorg

   Dominique Degrande
therapeutisch coördinator Mobiel Behandelteam
dominique.degrande@netwerkggzregionw-vl.be
0492 73 84 83 

  Stefaan Dhaese
 teamverantwoordelijke Mobiel Behandelteam

stefaan.dhaese@netwerkggzregionw-vl.be
0479 48 77 05

  Dr. Jo Magerman
 beleidspsychiater Mobiel Behandelteam
 jo.magerman@netwerkggzregionw-vl.be
 0479 48 77 33  



WAT?

Een mobiel team voor langdurige zorg,  behandeling en begeleiding in de 
thuissituatie van mensen met een complexe psychiatrische problematiek.  
Deze zorg is niet rechtstreeks toegankelijk.  Aanmeldingen vanuit de eerste 
lijn gebeuren via de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en de 
Psychiatrische Zorg in de Thuissituatie (Functie 1b).

VISIE

De kracht van de patiënt bepaalt de zorg.  Minimale zorg als het kan, 
intensieve zorg wanneer nodig.  Het Mobiel Behandelteam werkt 
herstelgericht en streeft naar een optimaal functioneren en participeren in 
de maatschappij van psychisch kwetsbare mensen.  Het team probeert om 
een ziekenhuisopname te vermijden. Als een opname toch nodig blijkt, dan 
is het streefdoel om die zo kort mogelijk te houden. 

AANBOD

Het Mobiel Behandelteam biedt behandeling, begeleiding en 
ondersteuning aan huis.   Hierbij ligt de focus op verschillende 
levensdomeinen zoals wonen, werken,  dagbesteding, zelfzorg, relaties en 
administratieve ondersteuning,  altijd  rekening houdend met de 
thuiscontext.  

KLEMTONEN

 Het Mobiel Behandelteam werkt in de thuiscontext en werkt nauw 
samen met familie en steunfiguren;

 de huisarts heeft een centrale rol;
 het Mobiel Behandelteam besteedt veel aandacht aan de verdere 
 uitbouw van het netwerk rond de patiënt;
 het mobiel Behandelteam werkt samen met bestaande voorzienin-

gen en/of diensten.

ZORG OP MAAT!

Het Mobiel Behandelteam zal met behulp van volgende vragen zoeken 
naar een geschikt zorgaanbod voor de patiënt: 

 Welke behandeling heeft de patiënt nodig?  
 Welke begeleiding heeft de patiënt nodig, op welke levensdomeinen 

en hoe intensief?
 Bij welke vormen van dagbesteding heeft de patiënt ondersteuning 

nodig? 
 Welke woonvorm is geschikt? 
 Welke ondersteuning heeft het netwerk rond de patiënt nodig?

WIE ZIJN WE?

Er is in de regio Noord-West-Vlaanderen één mobiel behandelteam dat 
gevestigd is in Brugge.  Het Mobiel Behandelteam is 
multidisciplinair samengesteld en wordt gestuurd door een teamverant-
woordelijke, een therapeutisch coördinator-psycholoog en een beleidspsy-
chiater.    Verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en 
ergotherapeuten bieden een breed gamma professionele geestelijke 
gezondheidszorg aan.  Het team  fungeert als partner van de andere 
zorg- en hulpverleningsorganisaties.

De oprichting van dit mobiel behandelteam kadert in het 
zorgvernieuwingsproject voor de geestelijke gezondheidszorg (Artikel 107 
van de ziekenhuiswetgeving).  Het  PZ Onze-Lieve-Vrouw Brugge, het PC 
Sint-Amandus Beernem, Beschut Wonen Brugge en Beschut Wonen 
Beernem stellen voor dit team medewerkers ter beschikking.


