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Mobiel behandelteam voor 
langdurige zorg aan huis
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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

3

Naamverklaring: SPPiT

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

mensen met Psychiatrische Problemen in de Thuissituatie

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

• Teamcoördinator 

• Casemanagers

• PSY MDO = zorgoverleg

• Aanmeldingsverantwoordelijken

• Psychiaters

• Psycholoog

• Outreachmedewerker verstandelijke beperking

• Familie-ervaringsdeskundige
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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…)

9

Regio
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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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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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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 PSY MDO bij complexe dossiers

• Multidisciplinair overleg voor personen met een psychiatrische

problematiek

• Terugbetaling? SEL Zorgnetwerk Zenneland en mutualiteit

• Gebruik E-zorgplan voor beveiligde communicatie
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Casusbespreking

31

Vragen?
Alvast bedankt voor de aandacht!

31


