Wie zijn we?

MTA

In de regio midden West-Vlaanderen is er
momenteel één MTA werkzaam in Roeselare,
Hooglede en Izegem.
Dit team is multidisciplinair samengesteld uit:
•
•
•
•

psychiater
psychiatrisch verpleegkundigen
maatschappelijk werkenden
psychologen.

Mobiel Team Acute Zorg

Gezien het intensief behandelkarakter heeft
het team een gedeelde caseload.

Kostprijs
Voor de consultaties bij de psychiater
verbonden aan het MTA gelden de RIZIV
tarieven. De behandeling en begeleiding
door het MTA is voorlopig kosteloos.

Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare

telefoon: 051 434 107

Telefoon: 051 434 107
E-mail: mail.mta@prit.be
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Mobiel Team
Acute Zorg

Wat?

Behandelkader

Duur behandeling

Het Mobiel Team Acute zorg is een
ambulant behandelteam voor cliënten
met acute of subacute psychiatrische
problemen in de thuissituatie.
Belangrijke doelen zijn opname te voorkomen
en herval te vermijden.

Het team heeft expertise in het benaderen
van een persoon in crisis en brengt de
uitlokkende en beschermende factoren in
kaart. Een grote meerwaarde is de intensieve
behandeling in de thuiscontext en het
ondersteunen van de omgeving. In overleg
met de cliënt en de betrokkenen kan het
netwerk uitbreiden en zoeken we samen om
een nieuw evenwicht te installeren.

Gedurende een korte periode (4 tot 6 weken)
werkt het team intensief met de cliënt rond
de crisistoestand en de acute psychische
problemen. In overleg met de cliënt, de
omgeving en de betrokken hulpverleners
kan een verdere hulpverlening uitgestippeld
worden. De werkuren van de teamleden (08u
tot 21u30) laten een snelle interventie toe
en maken het mogelijk om gedurende de
dag, afhankelijk van de crisis en/of behoefte
van de cliënt aan huis te komen. Het team is
elke dag (van maandag tot en met zondag)
operationeel.

Doelgroep
Binnen het pilootproject moeten de cliënten
voldoen aan de voorwaarden:
• tussen 16 en 65 jaar oud zijn.
• acute psychische/psychiatrische problemen hebben.
• aangemeld worden via de huisarts, de
behandelende psychiater of een andere
hulpverlener.
• verblijfplaats hebben in Roeselare, Hoog
lede of Izegem.

Van bij aanvang van de behandeling werken
we, aan de hand van een persoonlijk
herstelplan, doelstellingen op maat uit samen
met de cliënt. Gedurende het verdere traject
wordt de uitvoering hiervan besproken,
geëvalueerd en eventueel bijgestuurd.
De huisarts en/of de behandelende psychiater
blijven de spilfiguur in de zorg en worden
actief betrokken in de behandeling.
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