Wie zijn we?

MTL

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

psychiater
psychiatrisch verpleegkundigen
maatschappelijk werkenden
psychologen
ergotherapeut
ervaringsdeskundige.

Mobiel Team Langdurige zorg

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

Onze Lieve Vrouwemarkt 20-22
8800 Roeselare

telefoon: 051 434 107

Telefoon: 051 434 107
E-mail: mail.mtl@prit.be

Zorg op de juiste plaats
Netwerk geestelijke gezondheidszorg
Midden West-Vlaanderen

Mobiel Team
langdurige Zorg

wat?

Doelgroep

Zorg op maat

Het Mobiel Team voor Langdurige zorg,
behandeling en begeleiding in de thuissituatie
van mensen met een complexe psychiatrische
problematiek.

Binnen het pilootproject moeten de cliënten
voldoen aan de voorwaarden:

Het MTL zal samen met de cliënt, via volgende
vragen, zoeken naar een geschikt zorgaanbod.

•
•

•
•

Visie

•

De kracht van de cliënt bepaalt de zorg.
Minimale zorg als het kan, intensieve zorg
wanneer nodig.
Het MTL werkt herstelgericht en streeft naar
een optimaal functioneren en participeren van
psychisch kwetsbare mensen in de maatschappij.

Aanbod
Het MTL biedt behandeling en ondersteuning
aan huis. Hierbij kan de focus op verschillende domeinen liggen.

•

tussen 16 en 65 jaar zijn.
complexe psychische/psychiatrische
problemen hebben.
aangemeld worden via de huisarts, de
behandelende psychiater of een andere
hulpverlener.
Verblijfplaats hebben in Roeselare,
Hooglede of Izegem.

•
•
•

Welke behandeling hebt u nodig?
Welke begeleiding hebt u nodig, op welke
levensdomeinen en hoe intensief?
Bij welke vormen van dagbesteding heeft u
ondersteuning nodig?
Welke woonvorm is voor u geschikt?
Welke ondersteuning heeft uw netwerk
nodig?

Klemtonen
•
•
•
•

Het MTL werkt in de thuiscontext en werkt
nauw samen met de cliënt, zijn familie en
steunfiguren.
De huisarts heeft een centrale rol.
Het MTL besteedt veel aandacht aan de
verdere uitbouw van het netwerk rond de
cliënt.
Het MTL werkt nauw samen met bestaande voorzieningen en diensten.
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