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Mobiel Team Acute Zorg  
Noord en Midden 

• Aanmeldingen: 03/760.07.23 

• Teamcoördinator: Noelle Verschelden 

• Superviserend artsen: Dr. Lanssens – Dr. Van Haecke 

• Psycholoog: Hanne Maenhout 

• Multidisciplinair team 
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Mobiel Team Acute Zorg 
Zuid 
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• Aanmeldingen: 0472/30.78.88 

• Teamcoördinator: Els Mathys 

• Superviserend arts: Dr. Van Mol 

• Psycholoog: Vantieghem Bregwin 

• Multidisciplinair team 



Zorg 

• psychiatrische  crisis 

• psychopathologie 

• beperking in maatschappelijk en 
sociaal functioneren 

• indicatie voor gecoördineerde 
zorg (zorgnetwerk) 

 

 

 

                      
 

 

Mobiel Team Acute 



Exclusiecriteria 

• klemtoon op somatische zorg 
 

 

 
 

• mentale beperking focus van zorg 

• levensbedreigend karakter 

• bedreiging voor fysieke integriteit 



MTAZ aangewezen? 

• gevaarscriterium 

• sociaal steunsysteem 

• medewerking aan begeleiding 



AANMELDEN regio Noord/Midden 

• via een arts 

•        03/760.07.23 

• bereikbaarheid: 7dagen op 7 

• weekdagen: 8.00u – 20.00u 

• weekend/feestdagen 8.00u – 17.00u 

•MTAZ interventies: kosteloos 
 

• Consult psychiater:  conform tarieven RIZIV 

                              



AANMELDEN regio ZUID 

• via een ARTS of GGZ partner 
          0472/30.78.88 

• Aanmelden kan op weekdagen  
van 8 uur tot 16u45 

• Interventies kunnen wel: 
• Op weekdagen tot 20 uur 
• In het weekend en op feestdagen tot 16u45 

• MTAZ interventies: kosteloos 
 
! Consult psychiater conform tarieven RIZIV ! 
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Werkingsprincipes 
• participatie van cliënt, familie en steunfiguren (professionele en informele)  

• op maat gemaakte afspraken 

• flexibele afspraken 

• organiseren van praktische steun 

• dialoog-gestuurd 

• gericht op empowerment 

• crisis als kans 

• herstelgericht 

• KOPP-vriendelijk 
 

                                             



Doelstelling 

• Psychiatrische crisis onder controle krijgen 

• Installeren van veiligheid 

• Opnames vermijden of verkorten 



Begeleiding 

• max. vier weken 

• assesmentfase 

• begeleidingsfase 

• afrondingsfase 



Gefaseerd begeleidingsmodel 

• INTENSIEVE ZORG 
• Risicotaxatie 
• Installeren van veiligheid 

• STABILISERENDE ZORG 
• Begeleidingsdoelstellingen opvolgen 
• Signaleringsplan 
• Hervalpreventie 

• AFRONDING, INSTALLEREN VAN VERVOLGHULPVERLENING 
• Responsabilisering 
• Vervolghulp indien nodig 
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Begeleiding 
• Installeren van een samenwerkingsrelatie met de cliënt 
• Analyseren van de crisis  
• Opstellen van een crisiszorgplan 

• Wat is er nodig om de crisis te stabiliseren? 
• Wat zijn doelen op korte termijn? 

• Indien nodig, wordt een medicatieconsult voorzien bij de huisarts/ 
behandelend arts/ arts mobiel team acute zorg/ arts PAAZ/… 

• Intensief contact (tot 4 contacten per dag, incl. telefonisch) 

• Het crisiszorgplan wordt bezorgd en gecommuniceerd naar de 
verwijzende arts en/of behandelend arts. 
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Eerste huisbezoek 

• binnen de 24u volgend op de aanmelding 

• crisis wordt verkend, noden en verwachtingen worden 

afgetoetst 

• werking van het Mobiel Team Acute Zorg wordt toegelicht  

• afspraken worden gemaakt met het oog op het installeren 

van de nodige veiligheid 

• dagelijkse briefing: inclusie voor begeleiding wordt bepaald 
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Vragen 
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