MOBIEL
CRISIS TEAM
KORTRIJK

BESCHIKBAARHEID
Het Mobiel Crisis Team is actief van maandag
tot vrijdag van 8u30 tot 17u. Op zaterdag van 9u
tot 13u. Tijdens deze werkuren worden de
huisbezoeken gepland.
Indien er dringende hulp noodzakelijk is buiten
deze werkuren van het MCT, neem dan contact
op met uw huisarts of huisarts van wacht. Indien
spoedeisende hulp nodig is kan je terecht op de
spoedopname van az groeninge.

Folder voor de patiënt

De begeleiding door het Mobiel Crisis Team
Kortrijk is gratis.

CONTACT

KOSTPRIJS

Mobiel Crisis Team Kortrijk
Reepkaai 4
8500 Kortrijk
056/63.19.40
mctkortrijk@pzhfamilie.be.

VOORSTELLING

Personen ouder dan 18 jaar, woonachtig in
de regio Kortrijk - Kuurne - Harelbeke die
kampen met een acute psychische of
psychiatrische crisis.

Via uw arts werden wij op de hoogte
gebracht dat u zich op dit moment in een
moeilijke periode bevindt. Ons Mobiel
Crisis Team komt bij u aan huis om
ondersteuning
te
bieden
in
deze
crisissituatie. Ons team van psychiaters,
psychologen, maatschappelijk werkers en
psychiatrisch
verpleegkundigen
zullen
samen met u alles in het werk stellen om
de crisis terug onder controle te krijgen.

DOEL
In kaart brengen van factoren die tot een
crisis geleid hebben.
In kaart brengen van persoonlijke noden
en het opstellen van doelen op maat.
Ondersteuning bieden aan u en uw
omgeving.
Indien noodzakelijk, het opstarten van
een netwerk van hulpverleners of een
reeds bestaand netwerk uitbreiden.
We blijven uw huisarts of doorverwijzer
betrekken in uw parcours.

AANBOD

DOELGROEP

Geplande bezoekmomenten aan huis
door onze verschillende teamleden.
Een traject duurt maximum vier weken,
indien noodzakelijk kan dit eenmalig
met twee weken verlengd worden.
De intensiteit van het aantal bezoeken
per week hangt af van de situatie en
inschatting.
Met uw goedkeuring gaan we in
overleg
met
reeds
bestaande
hulpverleners en/of uw context.

PRAKTISCH
Indien het geplande huisbezoek niet kan
doorgaan, vragen we om ons tijdig te
verwittigen tijdens de werkuren op het
nummer 056/63.19.40.

