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OMBUDSFUNCTIE

Heb je als cliënt klachten over de samenwerking 
met het Mobiel Crisisteam, dan kan je hierover 
uiteraard altijd een medewerker van het team zelf 
aanspreken. Vind je dit echter moeilijk of bracht 
dit voor jou geen gepaste oplossing, dan kan je je 
wenden tot de externe ombudspersoon van het 
Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg 
West-Vlaanderen, mevr. Inge Decorte. 
De ombudspersoon heeft  een onafh ankelijke 
positie en neemt elke vraag of klacht ernstig. 
Samen met jou bekijkt ze welke stappen je kan 
ondernemen en zoekt ze naar de best mogelijke 
oplossing. Een gesprek met de ombudspersoon 
gebeurt volledig vertrouwelijk en is gratis.

Je kan Inge Decorte contacteren op volgende 
coördinaten:
• e-mail : inge.decorte@ombudsfunctieggz.be
• telefonisch:  0474 06 08 77
• schriftelijk:  Inge Decorte
   Hoe ijzerlaan 40
   8000 Brugge



Je ontvangt deze folder omdat we van een 
professionele hulpverlener (huisarts of 
psychiater) vernemen dat je het momenteel 
moeilijk hebt.  Er is sprake van een acute 
emotionele of psychische crisis. Samen met jou 
willen we deze situatie weer onder controle 
krijgen door te zoeken hoe je hier mee kan 
omgaan.   In deze folder leggen we je uit wie we 
zijn en wat we kunnen doen voor jou.

HET TEAM

Wij zijn het Mobiel Crisisteam en we zijn 
werkzaam in de regio Brugge en omliggende 
gemeenten.  Het Mobiel Crisisteam is een 
ambulant behandelteam: een team dat dus niet 
in een ziekenhuis werkzaam is maar aan huis 
komt om hulp te verlenen. We zijn er om hulp 
te bieden aan mensen met acute psychische of 
psychiatrische problemen. 
Het team is samengesteld uit verschillende 
‘disciplines’: psychiaters, psycholoog, 
maatschappelijk werkers en psychiatrisch 
verpleegkundigen. 

DOEL

Doel van de crisisbehandeling aan huis is sa-
men met jou en de mensen in jouw nabije 
omgeving (gezinsleden, familie,…) de volgende 
zaken op te nemen:
• de problemen en de factoren die deze 

problemen uitgelokt hebben samen in kaart 
brengen;

• het deskundig behandelen van de crisis en 
de bijhorende problemen;

• jou en alle betrokken personen 
ondersteuning bieden;

• je helpen om een nieuw evenwicht te 
vinden;

• jouw netwerk van hulpverleners uitbreiden 
of gepaste hulpverlening voor de toekomst 
regelen.

WERKING

Er komen verschillende teamleden aan huis.  
Het is belangrijk dat we samen duidelijke 
afspraken maken over ons bezoek en dat je 
hiervoor tijd vrijmaakt. 
Tijdens de eerste periode komen we heel 
frequent langs om je beter te leren kennen en 
de doelstellingen op jouw maat uit te werken. 
We verzamelen informatie via een gesprek en 
vragen met jouw goedkeuring informatie op 
bij die hulpverleners waar je voorheen contact 
mee had. 
Gedurende het verdere traject dat we samen 
doorlopen, bespreken we jouw situatie en  
evolutie en gaan we na hoe we het best een 
nieuw evenwicht helpen installeren.
Binnen een tijdspanne van ongeveer 3 dagen 
zal je contact kunnen hebben met één van onze 
psychiaters.
Je huisarts of je eigen psychiater blijven een 
belangrijke iguur in onze zorg en ze blijven 
actief betrokken in jouw behandeling.

VORM EN DUUR 
VAN DE  BEHANDELING

We komen gedurende 4 weken bij jou langs. In 
de eindfase wordt het contact minder intensief 
en bespreken we samen hoe je verder kan eens 
de behandeling door ons team ophoudt.  We 
kunnen voor jou en je omgeving eventueel 
verdere hulpverlening of andere vormen van 
ondersteuning inschakelen.
Het Mobiel Crisisteam is alle dagen van de 
week, ook in het weekend, actief tussen 8.00 en 
22.00 uur.  De openingsuren van het team laten 
toe dat we vaak kunnen langskomen. We 
stemmen onze bezoeken af op jouw behoeften.
Je kan ons tussen 8.00 en 22.00 uur bereiken op 
het telefoonnummer 050 30 17 65.
Als je buiten deze uren dringend hulp nodig 
hebt, kun je de  huisarts (van wacht) 
contacteren.

KOSTPRIJS

De begeleiding door het Mobiel Crisisteam is 
gratis. 
Voor de eventuele consultaties bij de psychiater 
van het team gelden de RIZIV tarieven.

  


