ZORGGROEP SINT-KAMILLUS
De Mobiele Teams NAH maken deel uit van Zorggroep
Sint-Kamillus. Zorggroep Sint-Kamillus behoort tot de vzw
Organisatie Broeders van Liefde.
Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische (crisis)
opvang en behandeling op korte, middellange en lange
termijn aan volwassenen met:
•
•

AANMELDINGEN
Aanmeldingen gebeuren bij de coördinatoren of neuropsycholoog. Zij overleggen wekelijks met de psychiater om een
beslissing te nemen over de aanmeldingen.
Dr. Dirk Liessens (psychiater)
016 45 28 17
dirk.liessens@kamillus.broedersvanliefde.be

•
•

een psychiatrische aandoening
een verstandelijke beperking in combinatie met een
psychiatrische aandoening
het statuut van internering
een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

We doen dit via verschillende zorgvormen:
psychiatrisch ziekenhuis, psychiatrisch verzorgingstehuis
(PVT), mobiele teams, consultaties en begeleiding zonder
opname in de polikliniek, dagbesteding in activiteiten- en
ontmoetingscentrum ’t Collectief en een woonproject
waarbij patiënten zich onder begeleiding voorbereiden op
zelfstandig wonen.

Guy Lorent (coördinator Cerenah)
016 45 29 76
guy.lorent@kamillus.broedersvanliefde.be
Lena Boons (teamcoördinator)
0492 13 47 23
lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
Brenda Schraepen (neuropsycholoog)
0492 14 43 21
brenda.schraepen@kamillus.broedersvanliefde.be

AANLOOPADRESSEN
Zorggroep Sint-Kamillus
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius
Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen

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

Mobiel Team NAH Vlaams-Brabant
Mobiel Team NAH (regio Diest-Leuven-Tienen)
SPPIT-Mobiel Team NAH (regio Halle-Vilvoorde)

BEHANDELING MOBIEL TEAM NAH

DOELGROEP

WERKING

Wanneer iemand getroffen wordt door een Niet-Aangeboren
Hersenletsel (NAH) is dat vaak een ingrijpende gebeurtenis.
Het leven van deze persoon en de mensen met wie hij of zij
samenleeft kan hierdoor plots ingrijpend veranderen.

•
•
•
•

•

WAT IS ONZE EXPERTISE?

HOE LANG DUURT DE ONDERSTEUNING?

We leggen het accent op de behandeling van:
•
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, …

Onze behandeling gebeurt op maat, maar is tijdelijk. We
werken op een korte en intensieve manier gedurende een
periode van 3 tot 6 maanden. Indien nodig kunnen we
bekijken of een langere behandeling mogelijk is.

WAAR BIEDEN WE ZORG?
De behandelingen en ondersteuning gebeuren aan huis of
in thuisvervangende woonvormen.
In uitzonderlijke situaties kan de afspraak plaatsvinden in
Zorggroep Sint-Kamillus in Bierbeek of in het Psychiatrisch
Ziekenhuis Sint-Alexius in Grimbergen.

Personen met NAH tussen 16 en 65 jaar
Wonend in Vlaams-Brabant
Regio Halle-Vilvoorde: Nederlands-, Frans-, Engels talig
Regio Diest-Leuven-Tienen: Nederlands-, Engels-, Duitstalig

•

•

In een kennismakingsgesprek bespreken we concrete
doelen en maken we afspraken over verwachtingen en
duur van de behandeling.
Een vaste begeleider komt op regelmatige basis langs
om samen te werken aan de doelen. We stemmen onze
ondersteuning altijd af op de waarden en noden van de
persoon met NAH en zijn/haar omgeving.
Beslissingen nemen we altijd in team. Ons team bestaat
uit mensen met een verschillende expertise: psychiater,
neuropsycholoog, ergotherapeut, psychiatrisch
verpleegkundige, …

WAT IS DE KOSTPRIJS?
SAMENWERKING

De bezoeken van het Mobiel Team NAH zijn gratis.

Het Mobiel Team NAH maakt deel uit van CERENAH, Centrum
voor psycho-neurologische behandeling van de Zorggroep
Sint-Kamillus.

ONDERSTEUNING NETWERKPARTNERS

Om een zo goed mogelijke ondersteuning te kunnen bieden,
werken we samen met de omgeving van de persoon met NAH en
het betrokken hulpverlenersnetwerk: andere mobiele teams en
thuisbegeleidingsdiensten, OCMW, CAW, therapeuten, artsen,
revalidatiecentra, …

Het Mobiel Team NAH biedt ook ondersteuning aan zorgverleners. Dit kan door coaching, informatie– en adviesverlening.

