
Deelwerking Asse en Jette

MCT 

Pharos



Situering

 Artikel 107 betreffende ziekenhuizen en andere 
verzorgingsinstellingen
 PZ en AZ’en hebben mogelijkheid om bedden te 

heralloceren en de vrijgekomen middelen in te zetten in 
ambulante zorg (i.c. mobiele behandelteams)

 Opdracht: 
 Samenwerking tussen zorgaanbieders realiseren en 

optimaliseren om tot naadloze zorg te komen, en dit door 
5 functies op elkaar af te stemmen  netwerken en 
zorgcircuits uitbouwen

 Cliënten zo lang mogelijk thuis omkaderen en opvangen 
met de bedoeling een opname te voorkomen

 Indien toch opname: opname zo kort mogelijk houden
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De 5 Functies
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Centraal 

aanmeldingsnummer

02/474.94.74

2013-2019:  volledige regio met 5,5 VTE

Vanaf 2020: idem regio, twee deelwerkingen met 25 VTE



Indicaties 

 Subacute psychiatrische crisis

 Leeftijd > 16 jaar (Yuneco)

 Woonachtig in het zorgnetwerk Savha

 Wonen in de thuissituatie
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Aanmeldingen

Gebeuren door:

 Huisartsen en (ambulante) psychiaters

 Spoedartsen

 Artsen van SPPiT (mobiel behandelteam 

voor langdurige zorg 2b)

 Artsen in het algemeen
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Aanmeldingen

02/474.94.74

 Op weekdagen tussen 

8 uur en 20 uur

 Screenen hulpvraag adh van 

een aanmeldingsformulier
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Samenstelling Pharos

 Twee deelwerkingen, multi-disciplinaire teams

MCT Asse: 9 VTE

Psychiaters: Dirk Olemans en Ilse Maes

MCT Jette: 16,6 VTE

Psychiaters: Liesbeth Santermans en Kinge Berends
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Pharos in actie

SNEL
KORTDUREND

INTENSIEF
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Pharos in actie

 Aanmelding wordt besproken op

 Eerstvolgende multidisciplinaire briefing

(dagelijks van maandag tot vrijdag 12.30u – 13.30u)

 Indien aangewezen sneller via 

telefonisch overleg met psychiater
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Pharos in actie

 Eerste huisbezoek

 Binnen de 48 uur

 2 hulpverleners

 Concretiseren hulpvraag (anamnese)

 Formuleren (sub-) doelstellingen

 Huisbezoek mogelijk door alle disciplines

 24u / 24u bereikbaar van hulpverlener via 

begeleidingstelefoon 11



Pharos in actie

 Dagelijkse briefing

 Actualiseren doelstellingen

 Begeleiding max. 4 weken

(vroeger afronden indien crisisfactor verdwenen)
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Pharos in actie

 Uitbouw zorgnetwerk indien ontoereikend

 Bestaand zorgnetwerk aanvullen en 

versterken, niet vervangen

 Reeds aandacht voor vervolgzorg vanaf 

eerste contact
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Alcoholontwenning aan huis

 Alternatief voor opname

 Uitgebreide screening na aanmelding

Motivatie (beslissingsfase)

Prochaska-Di Clemente/ RTC questionnaire

Haalbaarheid/sterktes cl

Veiligheid
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Dagelijks huisbezoek eerste week

 Opstart en opvolging 

substituutmedicatie

 Opvolging parameters

 Betrekken mantelzorgers en netwerk
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CIJFERS (2019)

 Aanmeldingen (2019)      273

 Inclusies                          198

 Exclusies                           68
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 32% mannen, 68% vrouwen

 Verwijzers  

51% huisartsen

16% psy spoed

6%  psy paaz

14% psy ambulant
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 Aanmeldingsklacht

8% Psychose

9%Angst

9% persoonlijkheid

35% depressie

19% suïcide

10% alcohol

10% aanpassingsstoornis       
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 Behandelduur

0-7 dagen  9

8-14 dagen  23

14-31 dagen  68

> 31 dagen   79
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Vragen?
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