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.
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WAT?
Het MOBiLteam Gent-Eeklo staat voor Mobiele
Ondersteuning en Behandeling in de Leefomgeving en heeft als doel mensen met een ernstige
en langdurige psychische kwetsbaarheid te
begeleiden en te behandelen in hun eigen
leefomgeving. Er wordt waar nodig ondersteuning gegeven aan het maatschappelijk steunsysteem.

VOOR WIE?
Het MOBiLteam Gent-Eeklo richt zich tot
volwassenen vanaf 16 jaar die door een ernstige
en langdurige psychische kwetsbaarheid
ondersteuning nodig hebben op verschillende
leefdomeinen.

HOE?
De opvolging kan bestaan uit:





het afstemmen van de samenwerking
tussen de verschillende zorgpartners
waarbij advies en coaching ten aanzien van het betrokken (professioneel)
netwerk kan geboden worden.
herstelondersteunende begeleiding
met het accent op mogelijkheden en
kansen waarbij de cliënt zoveel als
mogelijk de regie van het zorgtraject
behoudt en gericht is op aansluiting bij
een sociaal netwerk. De duur en de
intensiteit van de begeleiding zijn afhan-

kelijk van de zorgbehoefte van de cliënt.
Indien nodig kan men overschakelen
naar meer intensieve opnamevervangende begeleiding en behandeling door het
volledige team.
Indien een opname wenselijk is, houdt
het MOBiLteam contact met de cliënt en
het behandelend team van het ziekenhuis.

WIE ZIJN WIJ?
Het MOBiLteam Gent – Eeklo is interdisciplinair
samengesteld (inclusief ondersteunende psychiater) en werkt nauw samen met de cliënt,
personen uit de omgeving van de cliënt (o.a.
familie, vrienden, buren,…), en met andere
betrokken zorgverleners en trajectbegeleiders
(o.a. behandelend psychiater, huisarts, maatschappelijk werkers, arbeidstrajectbegeleiders,
thuiszorgdiensten,…).

HOE AANMELDEN?
Aanmelden kan iedere werkdag, tijdens de kantooruren (9u-17u) via het centraal aanmeldnummer 09 230 56 46 of via email
onthaal.mobilteam@pakt.be
De begeleiding is kosteloos.

OMBUDSPERSOON
In geval van eventuele klachten, kunt u terecht
bij een externe ombudspersoon:

Vincent Vandenbussche
Moerkerke

-

Chantal

Van

www.ombudsfunctieggz.be

WERKINGSGEBIED
MOBiLteam Meetjesland:
Maldegem, Sint-Laureins, Kaprijke, Assenede,
Eeklo, Knesselare, Zomergem, Waarschoot,
Lovendegem, Zelzate, Wachtebeke, Moerbeke
MOBiLteam Noord:
Evergem, Lochristi
MOBiLteam West:
Aalter, Nevele, Deinze, Sint-Martens-Latem,
Nazareth, Zulte
MOBiLteam Zuid:
De Pinte, Gavere, Merelbeke, Melle, Destelbergen
MoBiLteam Noord, West en Zuid bedienen ook
regio Gent.

