FOLDER VOOR DE HULPVERLENER
Meer informatie over ons netwerk vindt u terug op
www.pakt.be.
Meer informatie over de hervorming van de geestelijke
gezondheidszorg vindt u terug op www.psy107.be.

MOBIEL
CRISISTEAM

MCT
Oude Abdij - Drongenplein 26
9031 Drongen
www.pakt.be

VU: MARC VANHAUWENHUYSE DRONGENPLEIN 26 - 9031 DRONGEN

GENT-EEKLO-VLAAMSE ARDENNEN

MCT Noord - MCT Zuid
Fratersplein 9 - Corneel Heymanslaan 10
9000 Gent
09 332 14 14
mct@pakt.be

INDICATIE
Het Mobiel Crisisteam (MCT) richt zich tot volwassenen
met acute psychische of psychiatrische problemen in de
thuissituatie en poogt opnamevoorkomend te werken.

AANMELDING

DUUR BEGELEIDING

TEAM

De duur van de crisisbegeleiding is beperkt tot één
maand. Het aantal contacten wordt bepaald op basis van
de specifieke noden van de cliënt.

Het multidisciplinair team is opgesplitst in een MCT
Gent Noord en MCT Gent Zuid. Het MCT werkt onafhankelijk binnen de geestelijke gezondheidszorg.

WERKINGSGEBIED

Uitsluitend professionele verwijzers kunnen cliënten aanmelden. De aanmelding gebeurt telefonisch. Daarbij zal
de aard en de ernst van de crisis in kaart gebracht worden. Op basis van de probleemomschrijving en de hulpvraag wordt in overleg bepaald of een interventie van
het MCT geïndiceerd is.

Het MCT maakt deel uit van het GGZ-Netwerk Gent Eeklo - Vlaamse Ardennen en integreert zich binnen
het bestaande regionaal crisisaanbod.

Indien een spoedeisende opname vereist is en/of de
veiligheid van de onmiddellijke omgeving of de medewerkers van het MCT in gedrang zou komen, dienen in
eerste instantie de hulpdiensten gemobiliseerd te worden.

Werkingsgebied team Noord: Aalter, Assenede,
Destelbergen, Eeklo, Evergem, Gent Noord, Kaprijke,
Lievegem, Lochristi, Maldegem, Sint-Laureins,
Wachtebeke en Zelzate.

OPDRACHT
Het MCT heeft als opdracht:
• Het in kaart brengen van de huidige problematiek.

Het MCT verplaatst zich binnen de gehele PAKT regio.
Het team is opgesplitst in een regio Noord en Zuid.

Werkingsgebied team Zuid: Brakel, De Pinte, Deinze,
Gavere, Gent Zuid, Herzele, Kluisbergen, Kruisem,
Laarne, Lierde, Maarkedal, Melle, Merelbeke, Nazareth,
Oosterzele, Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem,
Sint-Martens-Latem, Wetteren, Wichelen, WortegemPetegem, Zottegem, Zulte en Zwalm.

Verantwoordelijke psychiaters:
• Dr. Heylens Gunter (MCT Zuid)
• Dr. Meesen Dirk (MCT Noord)
Verantwoordelijke teamcoördinatoren:
• Vanackere Pieter (MCT Zuid)
• Welvaert Luc (MCT Noord)

KOSTPRIJS
De interventies van het MCT zijn kosteloos.

Voor algemene informatie en suggesties:
mct@pakt.be
09 332 14 14
Bereikbaar 24/7
Crisisinterventie aan huis gebeurt tijdens
de week tussen 8u en 20u30 en tijdens
het weekend tussen 10u en 16.30u.

• Nauwe samenwerking met het bestaande
professionele netwerk.
• Intensieve begeleiding van de cliënt en zijn omgeving,
gebruikmakend van de hulpbronnen die de cliënt en
diens natuurlijk netwerk ter beschikking heeft.
• Organisatie van zorg/doorverwijzing in kader van
continuïteit van zorg.

OMBUDSPERSOON
In geval van eventuele klachten, kunt u terecht bij
een externe ombudspersoon GGZ:
www.ombudsfunctieggz.be.

