ZORGGROEP SINT-KAMILLUS

AANMELDINGEN
Wie kan aanmelden?
De persoon zelf, ouders, familie, naastbestaanden,
hulpverleners, anderen.

CONTACTPERSONEN
Regio Diest-Aarschot-Leuven-Tervuren-Tienen:
kamillus.expertise2b@kamillus.broedersvanliefde.be
016 45 29 20

Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische zorg aan vijf
doelgroepen:
•
volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid
•
volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel
volwassenen met een verstandelijke beperking in
•
combinatie met een psychiatrische kwetsbaarheid
•
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).
Zorggroep Sint-Kamillus heeft nog andere mobiele teams
die personen en hun omgeving thuis of in thuisvervangende woonvormen begeleiden.
Zorggroep Sint-Kamillus biedt consultaties en begeleiding
met of zonder opname en organiseert dagbesteding in
ontmoetings- en activiteitencentrum ’t Collectief.

isabel.piot@kamillus.broedersvanliefde.be
016 45 29 16
Regio Halle-Vilvoorde:
margo.evens@kamillus.broedersvanliefde.be
0490 64 82 73
lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
0492 13 47 23
Psychiater (beide regio’s)
philippe.persoons@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

Mobiele Teams
GGZ - Verstandelijke beperking
Vlaams-Brabant
Mobiel Team GGZ verstandelijke beperking
Dilett (regio Diest-Leuven-Tienen)
SPPIT-Mobiel Team verstandelijke beperking
(regio Halle-Vilvoorde)

WERKING

DOELSTELLINGEN

DOELGROEP

Het Vlaams-Brabantse Mobiel Team GGZ verstandelijke
beperking ondersteunt tijdelijk bij medisch-psychiatrische
moeilijkheden thuis of in thuisvervangende woonvormen.

•

Tijdelijk ondersteunen van personen met een
verstandelijke beperking in combinatie met een
psychiatrische kwetsbaarheid of probleemgedrag.

•

•

Tijdelijk ondersteunen van de omgeving of de
betrokken hulpverleners van de zorgvrager.

•

Extra begeleiden bij het opstarten of continueren van gepaste zorg thuis of in thuisvervangende woonvormen. We leggen contacten
met mogelijke partners uit de geestelijke gezondheidszorg om samen zorg op maat te realiseren.

Dit kan ook aansluitend op een ziekenhuisopname om de
overgang naar gepaste zorg te vergemakkelijken.
•

•

•

•

Beslissingen nemen we altijd in team. Ons
team bestaat uit mensen met een verschillende
expertise: psychiater, orthopedagoog, psycholoog,
criminoloog, …
We proberen elke oproep zo snel mogelijk te
behandelen. Aanmeldingen worden minstens
tweewekelijks besproken op de aanmeldingsvergadering in aanwezigheid van de psychiater.
In een kennismakingsgesprek bespreken we
concrete doelen en maken we afspraken over
verwachtingen en de duur van de behandeling.
Indien nodig is er een consultatie bij de
psychiater.
Een vaste begeleider komt op regelmatige
basis langs om samen te werken aan de doelen.

•

Het binnenbrengen van expertise over het werken
met personen met een verstandelijke beperking in
de GGZ.

ZORGAANBOD
Ons zorgaanbod past zich aan op maat van wat nodig is:
•
•
•
•
•

Pedagogisch ondersteunen
Psycho-educatie in de thuiscontext of in een
thuisvervangende woonvorm
Gelimiteerde diagnosestelling en behandeling
Contacten leggen met zorgpartners
Netwerken organiseren voor de zorgvrager en zijn
familie of mantelzorgers.

•
•

Personen met een verstandelijke beperking in
combinatie met een psychiatrische kwetsbaarheid en/of probleemgedrag. We hanteren als
richtlijn een IQ < 70 vóór de leeftijd van 18 jaar.
De persoon is minimum 16 jaar.
De persoon werkt, woont of loopt school in de
regio Vlaams-Brabant.

HOE LANG DUURT DE ONDERSTEUNING?
De duur van de behandeling en de frequentie van de
contacten zijn afhankelijk van de noden van de persoon
en/of de omgeving.
Wij begeleiden de opstart van het behandelingsproces
in de leefomgeving totdat het netwerk de zorg weer
volledig zelf kan dragen. We streven ernaar om de
begeleiding binnen de zes maanden af te ronden.

WAT IS DE KOSTPRIJS?
De bezoeken van het mobiel team verstandelijke
beperking zijn gratis. Een consultatie bij de psychiater
wordt aangerekend.

