Aanmeldingen

Leeftijd
Werkingsgebied
Doelgroep

-

Mobiel Crisis Team

Crisisteam De Schelp

09/332.14.14
enkel telefonisch
enkel via
professionele
verwijzing

-

09 265 04 90
telefonisch en
ambulant
burgers +
professionals

SKIPI

-

0477/88.02.08
enkel telefonisch
door verwijzer of
persoon zelf

RADAR Crisis

Aanmelden tijdens
kantooruren bij lokale
GGZ-partner of
crisismeldpunt CAW
OVL
(RADAR.be/crisis)

18j - 65 jaar
Regio Het PAKT

0j - 99j
Oost-Vlaanderen

Vanaf 18j
Oost-Vlaanderen

0 – 18j (mogelijk tot 23j)
Oost-Vlaanderen

Outreachende
crisisbegeleiding bij
mensen met acute
psychische en
psychiatrische problemen

Elke persoon die de
nood aan
onmiddellijke hulp
ervaart

Crisissituaties bij
mensen met een
verstandelijke beperking
en hun omgeving

Exclusiecriteria Urgente situaties waarbij
medische verzorging
nodig is

Acute psychiatrische
crisis en urgentie

Urgente situaties
waarbij medische
verzorging nodig is

Kinderen en jongeren
waar op korte termijn
hulp nodig is voor een
plots (verergerd)
psychisch/psychiatrisch
probleem
Urgente situaties
waarbij medische
verzorging nodig is

1e FTF-contact
Kostprijs
Duurtijd
crisiszorg/hulp

Binnen 24u (7/7)
Kosteloos
Zo kort mogelijk

Binnen 72u (5/7)
Binnen 72u (5/7)
Kosteloos
Kosteloos
- één mobiele crisisMax. 6 tot 8 weken
interventie, eventueel
gevolgd door 1 week
residentiële opname
- indien nodig kan er nog
tweede mobiele
interventie plaatsvinden

Binnen 24u (7/7)
Kosteloos
Max. 4 weken

Mobiel team Acute Zorg

-

Noord en Midden:
03/760.07.23
- Zuid: 0472/30.78.88
- enkel via (huis)arts
- op weekdagen: 820u & WE en
feestdagen 8u16u45
18j – 65j
Regio ADS
Outreachende
crisisbegeleiding bij mensen
met acute psychische en
psychiatrische problemen
Somatische zorg, urgentie,
groot risico op agressie,
overheersende invloed van
mentale beperking
volwassene
Binnen 24u (7/7)
Kosteloos
Max. 4 weken

Crisisaanbod

-

Website

assessment met
risicotaxatie
crisisplanning
motivationele
gespreksvoering
psychiatrische
inschatting
instaan voor
zorgcontinuïteit
pré-therapeutisch
werk
contextgericht

www.pakt.be/node/211

- telefonische of
ambulante
crisisinschatting
- stabilisering
situatie + opmaak
crisisplan
- begeleiding ikv
crisisopvang

www.caw.be/hoewij-helpen/crisishulp/

- crisisinschatting +
advies
- residentiële
opname: rust
brengen voor cliënt
en omgeving, advies
rond medicatie en
aanpak
- waar nodig
schakelen naar
andere
hulpverlening
- ondersteunen
www.guislain.be/algem
eneinfo/campussen/afdelin
gen/

-

crisisinschatting
krachten, zorgen
protectieve factoren
en hulpvraag in
kaart brengen
- stabiliseren &
veiligheid vergroten
- oriëntatie en
ondersteuning
- ambulante en
mobiele
crisisbegeleiding
- zorgcontinuïteit
- residentiële
crisiszorg
www.RADAR.be/CRISIS

-

assessment met
risicotaxatie
crisisplanning
motivationele
gespreksvoering
psychiatrische
inschatting
instaan voor
zorgcontinuïteit
pré-therapetisch werk
contextgericht
crisisconsultatie of
huisbezoek met
psychiater

www.ggzads.be/mobieleteams-acute-zorg

