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In samenwerking
met PopovGGZ

Beste lezers,
Na het grote psychiatrierapport van De Morgen, de nieuwsbrief van Het PAKT met deze keer vooral
netwerkoverstijgende nieuwtjes. Veel leesplezier!
Ilse, Liesbeth en Sofie

IN DE KIJKER: SKIPI, een coproductie van PC Dr. Guislain (De Steiger) en PC Caritas (De
Meander) voor (mobiele) crisiszorg voor volwassenen met een verstandelijke beperking
SKIPI is een letterwoord voor ‘snelle, kortdurende, intensieve, psychiatrische interventie’. Dit gezamenlijk initiatief van
P.C. Dr. Guislain en PC Caritas komt er op vraag van Minister De Block en FOD Volksgezondheid, n.a.v. een advies van
de Hoge Gezondheidsraad. De nieuwe functie bestaat uit een crisisfunctie met steeds een snelle, mobiele interventie
(binnen de 72u) en zo nodig ook een korte residentiële opname van 7 dagen op resp. De Steiger of De Meander. Op
beide afdelingen wordt hiervoor 1 bed vrijgehouden. Concreet: indien u aanmeldingen hebt voor snelle interventies/
opnames van volwassenen met een verstandelijke beperking uit Oost-Vlaanderen, bel het nummer 0477 88 02 08.
Aangezien het om een crisis- en niet om een urgentiefunctie gaat, is er geen 24/24 en 7/7 bereikbaarheid, maar enkel
op werkdagen van 8u30 tot 16u30. De SKIPI-functie wordt op dit moment bemand/bevrouwd door de 5 medewerkers
van outreach De Steiger-De Meander, 2 medewerkers van De Meander en 2 vanuit De Steiger. Verantwoordelijke arts
is Dr. G. De Graeve. Coördinator: Filip Morisse. Voor verdere vragen kunt u terecht bij één van hen.
Meer info: zie folder.

IN DE KIJKER: Outreach De Steiger - De Meander: een outreachend team van PC
Dr. Guislain-PC Caritas voor volwassenen met een verstandelijke beperking en psychiatrische en/of gedragsproblemen en hun omgeving.
In oktober 2009 werden vanuit de FOD Volksgezondheid bij wijze van pilootproject vier provinciale mobiele interventiecellen (MIC) opgericht voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking, problemen met geestelijke gezondheid en een (ernstige) gedragsstoornis. In Oost-Vlaanderen sloegen PC Dr. Guislain en PC Caritas over de grenzen van
psychiatrische ziekenhuizen, sectoren en zorgvormen heen de handen in elkaar om een pilootproject te realiseren, Outreach De Steiger-De Meander. Sedert enkele maanden is dit project nu structureel gefinancierd en is het geïntegreerd in
de mobiele teams van de twee Oost-Vlaamse netwerken het PAKT en ADS. In dit mobiel team wordt gewerkt met cliënten met een verstandelijke beperking én met hun omgeving, die zich in situaties bevinden die kunnen gezien worden als
vastgelopen situaties. De outreach-werking gaat steeds ter plaatse, daar waar de cliënt verblijft, werkt of zijn dagbesteding krijgt. De bedoeling van de outreach-interventie is dat de omgeving (familiale én professionele) van de cliënt meer
inzicht krijgt in de drijfveren, motivaties en dynamiek van het gedrag, en in de onderliggende noden en behoeften van
hun cliënt. Op die manier probeert dit team een omgeving te versterken en een breed draagvlak te creëren voor deze
kwetsbare cliënten en hun omgeving. Een outreach-traject is steeds tijdelijk en wordt op maat vorm gegeven. Outreach
is een klein mobiel team (5 HT-medewerkers en psychiater), dat op dit moment inkantelt binnen de mobiele teams van
Het PAKT en ADS. Met de andere mobiele teams (forensische) wordt verbinding gemaakt en worden samenwerkingen
uitgebouwd aan de hand van referentiepersonen ‘dubbeldiagnose’.
Voor meer info kan u terecht bij outreach De Steiger-De Meander, 09 243 55 52 of steiger-meander@outreach.be. Folder
kan u hier terugvingen.
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Eerstelijnsconferentie 16 februari 2017
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