CONTACTGEGEVENS
Referentiepersoon familie en informeel netwerk
Lieve Theunissen
016 56 21 11 (bereikbaar op dinsdagvoormiddag)
lieve.theunissen@kamillus.broedersvanliefde.be
Adres
Oudebaan 293
3000 Leuven

ZORGGROEP SINT-KAMILLUS
Het team maakt deel uit van Zorggroep Sint-Kamillus.
Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische zorg aan:
•
•
•
•
•

volwassenen met een psychiatrische aandoening
volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel
volwassenen met een verstandelijke beperking in
combinatie met een psychiatrische aandoening
volwassenen met het statuut van internering
volwassenen die na een langdurig verblijf in het
psychiatrisch ziekenhuis verdere ondersteuning
nodig hebben in een Psychiatrisch Verzorgingstehuis
(PVT).

Zorggroep Sint-Kamillus heeft nog andere mobiele
teams en specifieke outreachteams die personen en hun
omgeving thuis of in thuisvervangende woonvormen
begeleiden.
Zorggroep Sint-Kamillus biedt ook consultaties en begeleiding zonder opname in een polikliniek en organiseert
dagbesteding in ontmoetings- en activiteitencentrum ’t
Collectief.

Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
016 45 26 11
WWW.KAMILLUS.BE
SINTKAMILLUS

MOBIEL TEAM GGZ - OUDEBAAN
Informatie voor familie en
naastbetrokkenen

WAAROM ONTVANG JE DEZE FOLDER?

AAN WIE BIEDEN WE ZORG?

Iemand uit je nabije omgeving wordt opgevolgd door
het Mobiel Team Geestelijke Gezondheidszorg LeuvenOudebaan. Daarom informeren we je graag over onze
werking.

We richten ons tot personen tussen 16 en 65 jaar die door
een ernstige en langdurige psychische kwetsbaarheid
ondersteuning nodig hebben op verschillende leefdomeinen: wonen, werken, financiën, …

HET ZORGTEAM

ZORGAANBOD

Het zorgteam is multidisciplinair en bestaat uit:
(psychiatrisch) verpleegkundigen, maatschappelijk
werkers, ergotherapeuten, psychologen, psychiaters en
een ervaringswerker.

Het Mobiel Team biedt mobiele begeleiding aan huis. We
begeleiden en behandelen personen in hun eigen leefomgeving en zetten in op ‘zorg op maat’. Dit wil zeggen
zoveel en zolang als nodig. Wat deze hulp precies inhoudt,
bepaalt de cliënt in overleg met zijn thuismilieu en het
Mobiel Team.

Elke cliënt krijgt twee aanspreekpersonen binnen het team
aangewezen: de casemanager en een duo-begeleider.
Het team tracht ‘zorg op maat’ aan te bieden. Dit houdt in
dat jouw naaste, in functie van de noden en de hulpvraag,
ook een beroep kan doen op de expertise van de andere
teamleden.
We werken nauw samen met jouw naaste, de mensen uit
zijn/haar omgeving zoals familie, buren, vrienden en met
andere hulp- en zorgverleners.

Daarnaast werken we nauw samen met andere betrokken
hulp-en zorgverleners (bv. huisarts, psychiater) om
de aangeboden hulp zo goed mogelijk op elkaar af te
stemmen.
In crisissituaties zal het Mobiel Team jouw naaste intensiever opvolgen. We proberen een opname te vermijden.
Wanneer een opname toch noodzakelijk blijkt, proberen
we de duur ervan te beperken vanuit een nauwe samenwerking met jouw naaste en het behandelteam van het
ziekenhuis.

Als Mobiel Team blijven we hoe dan ook betrokken en
blijven we ons actief inzetten voor jouw naaste om hem/
haar de hulp te bieden die hij/zij nodig heeft. Daarnaast
stimuleren we jouw naaste om zijn/haar leven in eigen
handen te nemen. Als Mobiel Team hopen wij onze ons
op termijn overbodig te maken. Wanneer het goed gaat,
zal de intensiteit van onze begeleiding afnemen totdat
jouw naaste zonder onze ondersteuning verder kan.

CONTACT VOOR NAASTBETROKKENEN
Als Mobiel Team werken we ook samen met de
professionele hulpverleners en naastbetrokkenen van
de cliënt. Dit kan uiteraard enkel als de cliënt hiervoor
toestemming geeft.
Maar je kan ons ook zelf contacteren, via de referentiepersoon familie en informeel netwerk. De zorg voor een
naaste die psychisch kwetsbaar is, kan immers zwaar
zijn. Deze referentiepersoon biedt een luisterend oor en
kan jou handvaten aanreiken om met je bezorgdheden
om te gaan. Of hij/zij kan jou eventueel doorverwijzen
naar hulp voor jezelf, want zelfzorg is belangrijk!
Ook met vragen over onze werking kan je er altijd
terecht. Meer cliëntgerichte vragen (bv. over de inhoud
van gesprekken of de behandeling van jouw naaste)
kunnen we enkel beantwoorden mits akkoord van je
naaste.

