
Mobiel behandelteam voor 
langdurige zorg aan huis
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Situering 

De mobiele behandelteams zijn in het leven geroepen naar
aanleiding van het art. 107 van de ziekenhuiswet en kaderen
binnen de beweging naar zorgvernieuwing met het oog op 
een betere geestelijke gezondheidszorg
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Art. 107 vernieuwing van de GGZ

• Afbouw bedden

• Vernieuwde zorginitiatieven

• Vermaatschappelijking van de zorg

• Aan huis

• Zorg op maat

• Opname vermijdend / verkortend

 Via zorgcircuits en zorgnetwerken
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Naamverklaring: SPPiT

• SPPIT Halle-Vilvoorde sinds (2012) = Samenwerkingsinitiatief voor

mensen met Psychiatrische Problemen in de Thuissituatie

• Ook gekend als PTZ (2002), 2B, mobiele team…
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Team SPPIT = multidisciplinair

• Casemanagers

• Psycholoog

• Teamcoördinator 

• Psychiaters

• MDO = zorgoverleg

• Aanmeldingsverantwoordelijken

• Outreachmedewerker verstandelijke beperking

• Familie-ervaringsdeskundige
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Regio
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Wie komt in aanmerking?

• Volwassenen tussen 16 en 65 jaar

• Met een feitelijke verblijfplaats in arrondissement Halle-Vilvoorde

• Wonende in de thuissituatie

• Met een nood aan begeleiding in de thuisomgeving

• Betreft een gekende, ernstige, langdurige en complexe psychiatrische

problematiek (of het vooruitzicht op…)
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Een aanmelding?

• Via het algemene nummer bemand door vaste personen

02  270 10 57

• Van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u

• Intake 

• Wekelijkse aanmeldingsvergadering

• Eventueel doorverwijzen in overleg met de cliënt

• Kortdurende oriëntering

• Wachtlijst
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Hoe werken we?

• Individuele ondersteuning 

• Coachen

• Sensibiliseren

• Coördineren
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Individuele ondersteuning
• Cliënt centraal

• Vraaggestuurd

• Begeleiden en ondersteunen rond verschillende levensdomeinen
(wonen, werk, vrije tijd, gezin, gezondheid)

• Flexibel

• Intensiteit en frequentie

• Co-begeleiding

• Geïntegreerd

• Streven naar samenwerking

• Netwerk in kaart brengen en uitbouwen

• Casemanager = verbindingspersoon

• Focus op herstel

• Leven met, maar ook voorbij de aandoening

• Nadruk op mogelijkheden en kansen
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Coachen

• Psychiatrische expertise aanwenden om betrokken 

eerstelijnshulpverleners te ondersteunen 

• Supervisie rond een specifieke casus/cliënt

• Informatieverstrekking over psychiatrische ziektebeelden, 

behandeling en aanpak
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Sensibiliseren

• Bekendmaking van het project 

• Vorming aan eerstelijnsdiensten (vb psychose)

• Deelname aan overlegmomenten in de eerste lijn

• Verspreiden van de brochure

• Bekendmaking (infostand)

• Voorstelling SPPiT aan laatste jaars huisartsen (VUB)

• Kennismakingsstage (1wk) voor laatste jaars huisartsen

• …
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Coördineren
• Streven naar gedeelde zorg

• Uitbouwen van het netwerk

• Zorg afstemmen

• Informatie-uitwisseling bevorderen tussen verschillende diensten

• Kortdurende oriëntering vanuit aanmelding ter ondersteuning van cliënt

en het netwerk

→ ondersteuning door MDO bij complexe dossiers

• Multidisciplinair overleg

• Afstemmen van de zorg en ondersteuning van de ‘persoon in de

thuissituatie’ met het zorgteam
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Een afronding

• De begeleiding is langdurig, maar eindig

• Mogelijke redenen voor het stopzetten van een begeleiding:

• De situatie is voldoende stabiel

• Er zijn geen nieuwe doelstellingen meer

• We vormen geen meerwaarde meer op het opgebouwde netwerk

• De cliënt wil de begeleiding stopzetten

• De relatie is niet langer werkbaar (vb: agressie, intoxicatie,…)

→ telkens in overleg met het professioneel netwerk
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Vragen?
Alvast bedankt voor de aandacht!
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CATEGORALE TEAMS SPPIT

FORMAT
MOBIEL TEAM NAH 

MOBIEL TEAM VERSTANDELIJKE BEPERKING



1. FORMAT: DOELGROEP

• Personen met een interneringsstatuut

• In de thuissituatie of thuisvervangende woonvorm (regio Halle-
Vilvoorde-Brussel)

• Nood aan forensisch psychiatrische ondersteuning

• Dagactiviteit of bereid zijn deze op te starten

• Aanwezigheid van/bereidheid tot opstart van behandelend psychiater 
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1. FORMAT: DOELGROEP

• ! Tijdelijk project uitbreiding justitiabelen in forensisch mobiele teams 
voor een periode van één jaar (1/01/2020 t/m 31/12/2020)

• Probatie: autonoom, opschorting, uitstel 

• ET: vervangende GVS (<3j, >3j) 

• Vervroegde invrijheidsstelling: voorlopig, voorwaardelijk
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1. FORMAT: WERKING

• Forensische psychiatrische begeleiding in de thuissituatie 

• Op alle levensdomeinen (wonen, dagbesteding, psychische 
gezondheid,…)

• Streven naar een maximale maatschappelijke integratie

• Betrekken van het netwerk en justitieassistent 

• Op maat van de cliënt

• Preventief werken rond herval en delict a.d.h.v. 
risicotaxatie/risicomanagement

• Opname-vermijdend
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1. FORMAT: WERKING

• Schakelfunctie 

• Informatie- en adviesverlening m.b.t. internering 

• Ondersteuning van zorgactoren in het uitbouwen van een 
zorgtraject
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1. FORMAT: AANMELDINGEN

• Aanmeldingen 

• Lissa Maes (psycholoog)
 lissa.maes@kamillus.broedersvanliefde.be
 0492 13 21 30

• Lena Boons (coördinator/ criminoloog)  
 lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
 0492 13 47 23
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2. NAH: DOELGROEP

• Personen met een NAH en een psychiatrische kwetsbaarheid 

• Tussen 16 en 65 jaar 

• In de thuissituatie of thuisvervangende woonvorm (regio Vlaams-
Brabant)
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2. NAH: WERKING

• We leggen het accent in de behandeling op:

• emotionele, relationele en/of gedragsmoeilijkheden die het gevolg 
kunnen zijn van een hersenletsel.

• cognitieve moeilijkheden ten gevolge van een NAH, bijvoorbeeld: 
aandacht, planning en organisatie, probleemoplossend vermogen, 
initiatief nemen, geheugen, …

• Kortdurend en intensief 
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2. NAH: WERKING

• Ondersteuning netwerkpartners

• Informatie- en adviesverlening 
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2. NAH: AANMELDINGEN

• Aanmeldingen 

• Brenda Schraepen (neuropsycholoog)
 brenda.schraepen@kamillus.broedersvanliefde.be
 0492 14 43 21

• Lena Boons (coördinator)  
 lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
 0492 13 47 23
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3. VERSTANDELIJKE BEPERKING: DOELGROEP

• Personen met een verstandelijke beperking en een psychiatrische 
kwetsbaarheid en/of gedragsstoornis 

• We hanteren als richtlijn een IQ <70 voor de leeftijd van 18 jaar

• Tussen 16 en 65 jaar 

• In de thuissituatie of thuisvervangende woonvorm (regio Vlaams-
Brabant)
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3. VERSTANDELIJKE BEPERKING: WERKING

• Zorgaanbod past zich aan op maat van wat nodig is

• Pedagogisch ondersteunen 

• Psycho-educatie in de thuiscontext 

• Beperkte diagnose stellen

• Contacten leggen met zorgpartners 

• Netwerken organiseren voor de cliënt en zijn familie of mantelzorgers

• Kortdurend en intensief 
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3. VERSTANDELIJKE BEPERKING: WERKING

• Ondersteuning netwerkpartners

• Informatie- en adviesverlening 
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3. VERSTANDELIJKE BEPERKING: 
AANMELDINGEN

• Aanmeldingen 

• Margo Evens (psycholoog)
margo.evens@kamillus.broedersvanliefde.be
 0492 64 82 73

• Lena Boons (coördinator)  
 lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
 0492 13 47 23
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