wingene

Wie zijn we?
Hilde Vanacker
Mieke Honoré
Evelyne Verfaillie
Siska Vulsteke
We richten ons niet op crisisopvang en
intensieve opvang.

Kostprijs
De behandeling en begeleiding door
PZT is voorlopig kosteloos.
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PZT
Psychiatrische Zorg
in de Thuissituatie
telefoon: 051 434 107

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

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

Psychiatrische
Zorg in de
Thuissituatie

Doelgroep

Hoe?

•

Na een aanmelding organiseren we een
gesprek met de cliënt en de verwijzer.

•

•

Waarom?
Mensen met een psychische kwetsbaarheid
de mogelijkheid bieden om:
•
•
•

in hun vertrouwde thuissituatie te blijven
leven.
een (her)opname in een ziekenhuis te
vermijden of te verkorten.
na ontslag uit het ziekenhuis opvolging en
ondersteuning te krijgen.

Mensen met een chronisch psychiatrische
problematiek verblijvend in de thuis
situatie.
Mensen met een psychische kwetsbaarheid die reeds in behandeling zijn binnen
de bestaande hulpverlening en waar
psychiatrische zorg in de thuissituatie
noodzakelijk blijkt.
Mensen die zich bevinden in de overgangsfase van de residentiële sector naar hun
thuissituatie.

Wat?
Naargelang de noden onderscheiden we:
• coördineren: de samenwerking tussen
zorgverleners uit verschillende sectoren
op mekaar afstemmen.
• adviseren: we willen een aanvulling
en ondersteuning bieden aan reeds
bestaande zorg.
• coachen van de lopende hulpverlening
• sensibilisering en vorming
• geen crisisinterventie – geen intensieve
begeleiding

Daarop volgt een overleg met de betrokken
zorgverleners en mantelzorgers binnen de
thuissituatie.
Na het multidisciplinair overleg in het
adviesteam wordt een voorstel tot zorg
gedaan. Dit wordt met cliënt besproken en
vertaald in een zorgplan.
Er is een duidelijke taakafbakening tussen de
verschillende zorgverleners.
Op geregelde tijdstippen en naargelang
de noodzaak plannen we een zorgoverleg
met de cliënt, de betrokken zorgverleners
en mantelzorgers.
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