CONTACTGEGEVENS
Aanloopadres
Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Alexius
Grimbergsesteenweg 40
1850 Grimbergen

ZORGGROEP SINT-KAMILLUS
Het team maakt deel uit van de forensische werking van
Zorggroep Sint-Kamillus en van het netwerk internering.
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).

Teamcoördinator
Lena Boons
0492 13 47 23
lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
Psychiater/netwerkarts
Dr. Jolien Schildermans
016 45 27 52 - 0470 96 55 20
jolien.schildermans@kamillus.broedersvanliefde.be

Sint-Kamillus heeft nog andere mobiele teams en
specifieke outreachteams die personen en hun
omgeving thuis of in thuisvervangende woonvormen
begeleiden.
Sint-Kamillus biedt ook consultaties en begeleiding
zonder opname in een polikliniek, heeft een woonproject
waarbij patiënten zich onder begeleiding voorbereiden
op zelfstandig wonen en organiseert dagbesteding in
ontmoetings- en activiteitencentrum ’t Collectief.

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

SPPiT - FORMAT
Halle-Vilvoorde-Brussel

MOBIELE BEGELEIDING THUIS

DOELGROEPEN

HOE AANMELDEN?

FORMAT, het Forensich Mobiel Team, biedt psychiatrische
begeleiding in de thuissituatie aan personen met een
interneringsstatuut.

Mannen en vrouwen met een interneringsstatuut die:
•
verblijven in de thuissituatie;
•
nood hebben aan specifieke ondersteuning;
•
een dagactiviteit hebben of bereid zijn deze op te
starten;
•
in behandeling zijn bij een psychiater.

Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Dit
aanmeldingsformulier en het formulier ‘Geïnformeerde
Toestemming’ vraag je aan: lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be.

We willen jou ondersteunen op je weg naar herstel zodat
je zo volwaardig mogelijk kan deelnemen aan het gewone
dagelijkse leven.
Je kan rekenen op een team van zorgverleners die jou
vanuit hun eigen kennis en ervaring begeleiden. De begeleiding vindt voornamelijk plaats in de thuissituatie.
De begeleiding richt zicht op verschillende levensdomeinen zoals je psychische gezondheid, je woonst, de
invulling van je dag en administratie. We proberen altijd
een opname te vermijden en werken samen met jou om
herval en misdrijf te voorkomen.

ONDERSTEUNING NETWERKPARTNERS
FORMAT biedt ook ondersteuning aan zorgverleners en
justitiële partners buiten Zorgroep Sint-Kamillus. Dit kan
door coaching, informatie, advies en/of ondersteuning bij
de uitbouw van een zorgtraject. Zij kunnen een beroep
doen op de schakelfunctie via 0492 13 21 30.

Wat is geïnformeerde toestemming?
Volgens de ‘Wet op de patiëntenrechten’ heb je als
patiënt het recht op informatie over je gezondheidstoestand en over de voorgestelde behandeling.
We kunnen een behandeling pas starten nadat je
hiervoor toestemming hebt gegeven. Dit formulier
geeft ons ook de mogelijkheid om informatie te delen
met netwerkpartners.
Na het invullen en ondertekenen van de formulieren
bezorg je ze terug aan de persoon van wie je het kreeg.
Kostprijs
Er zijn geen kosten verbonden aan je begeleiding.

