Werkingsgebieden

Voor wie

Contact

Deze multidisciplinaire teams richten zich tot mensen
tussen 16 en 65 jaar die door een ernstige en
langdurige psychische kwetsbaarheid ondersteuning
nodig hebben op verschillende levensdomeinen.

Reling Noord mobiel B-team
Hamont-Achel, Neerpelt, Lommel, Overpelt, Bocholt, Peer,
Hechtel-Eksel (Bereikbaar vanaf 17 september 2012)

Telefoon: 011/56 96 85
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Lommel

Mobiele B-teams (subregio Noord&Zuid)
De mobiele B-teams begeleiden mensen in hun
eigen leefomgeving. Er wordt een systematisch te
evalueren begeleidingsplan opgesteld, en dit alles
samen met de patiënt en diens netwerk.
Elke patiënt krijgt een houvastbegeleider toegewezen.
De frequentie van huisbezoeken is afhankelijk van de
noden van de patiënt en kan verhoogd worden met
als doel stabiliteit te herwinnen en een eventuele
ziekenhuisopname te voorkomen. Indien een opname
toch noodzakelijk wordt, houdt het team contact met
de patiënt en diens behandelteam met als doel de
opnameduur zo kort mogelijk te houden.

Neerpelt
Overpelt

Hoe werken we

PZT-teams (subregio Midden&West)
De PZT-teams werken op een gelijkaardige manier,
maar zijn door hun beperkte teamsamenstelling
gebonden aan een maximumfrequentie van één
huisbezoek per week.

langdurige

Bereikbaarheid: ma-vr: 8u30 - 21u00 za: 9u00 - 12u00

HamontAchel

Onze houvastbegeleiders bieden begeleiding en
behandeling aan huis met als doel de levenskwaliteit
en het niveau van functioneren te optimaliseren,
alsook (her)opnames te voorkomen.

Duur van de opvolging
Mobiele B-teams en PZT-teams hanteren geen
vastgelegde opvolgingstermijn. Het begeleidingsplan
omvat echter afspraken i.v.m. behandeltermijnen en
dit afhankelijk van de ingeschatte begeleidingsnood.

Kostprijs
Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies
van het team. Het eerste consult met de psychiater
is kosteloos. Bijkomende psychiatrische consultaties
worden aangerekend aan RIZIV-tarief.

Aanmeldings- en
intakeprocedure
Aanmeldingen gebeuren telefonisch door de huisarts,
door een eerstelijnwerker in overleg met de huisarts of
door een GGZ-partner. Het team bezorgt de verwijzer
een aanvraagformulier. Op het eerstvolgende teamoverleg wordt de aanmelding besproken en een
intakegesprek (bij voorkeur aan huis) gepland.
Nadien wordt in team beslist of de patiënt weerhouden
wordt. Indien niet, wordt er een advies over gepaste
alternatieven gegeven.
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Adres: Kliniekstraat 2 • 3920 Lommel
E-mail: BTeamNoord@reling.be

Reling West PZT
Leopoldsburg, Ham, Beringen, Tessenderlo,
Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

Telefoon: 011/44 74 70
Bereikbaarheid: ma-vr: 8u30 - 19u00 za: 9u00 - 12u00

Beringen

HouthalenHelchteren
HeusdenZolder
Lummen
Zonhoven

HerkHalen de-Stad

Adres: P. Paquaylaan 123/1 • 3550 Heusden-Zolder
E-mail: PZTWest@reling.be

Reling Midden PZT
Lummen, Zonhoven, Hasselt

Hasselt

Telefoon: 011/26 25 20
Bereikbaarheid: ma-vr: 8u30 - 19u00 za: 9u00 - 12u00

Nieuwerkerken Alken
Sint-Truiden

Wellen
Borgloon

Gingelom

Heers

Adres: A. Rodenbachstraat 29/7 • 3500 Hasselt
E-mail: PZTMidden@reling.be

Reling Zuid mobiel B-team
Halen, Herk-de-Stad, Nieuwerkerken, Alken, Wellen,
Borgloon, Sint-Truiden, Heers, Gingelom

Telefoon: 011/69 33 70
Bereikbaarheid: ma-vr: 8u30 - 21u00 za: 9:00 - 12u00

Adres: Halmaalweg 21/001 • 3800 Sint-Truiden
E-mail: BTeamZuid@reling.be

Onze mobiele reling teams zijn actief in
deze verschillende gebieden in Limburg

www.reling.be

Voor wie

Werkingsgebieden

Contact

Het multidisciplinaire mobiele A-team biedt intensieve
psychiatrische zorg gedurende 4 weken aan huis
voor patiënten tussen de 16 en 65 jaar in acute en
subacute crisissituaties.

Reling Noord mobiel A-team
Hamont-Achel, Neerpelt, Lommel, Overpelt, Bocholt,
Peer, Hechtel-Eksel, Leopoldsburg, Ham, Beringen,
Tessenderlo, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren

Wat doen we
HamontAchel
HamontNeerpelt
Achel

Lommel
Overpelt

Ham
Tessenderlo

Hechtel Eksel
Leopolds
burg
Beringen

Bocholt
Peer

HouthalenHelchteren

HeusdenZolder
Lummen
Zonhoven
HerkHalen de-Stad

Hasselt

Nieuwerkerken Alken
Sint-Truiden

Wellen
Borgloon

Gingelom

Heers

acute en
kortdurende

psychiatrische zorg
aan huis
door mobiele A-teams

(Bereikbaar vanaf 17/09/2012)

HamontAchel

We engageren ons om binnen de 16 uur het eerste
contact te leggen met de patiënt.
We bieden snelle, maar geen urgente interventies. De
doelstellingen zijn:
- Het bedwingen van een psychiatrische crisis en het
inschatten van de nood aan behandeling.
- Het opsporen van eventueel achterliggende
psychiatrische problematiek.
- Het ondersteunen van mantelzorgers en zorg- en
hulpverleners uit de 1ste lijn.
- Indien nodig doorverwijzen naar aangewezen
instanties.
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Hoe werken we

Duur van de opvolging

Snelle beoordeling van de psychiatrische problematiek
maakt, zo nodig, gerichte doorverwijzing op maat
mogelijk waardoor (her)opnames kunnen worden
voorkomen of beperkt in duur. Behandeling in de
thuissituatie maakt mogelijk dat de patiënt in zijn
leefomgeving blijft, wat doorgaans de medewerking
en de tevredenheid bij patiënt en zijn omgeving
bevordert.
De competenties (vaardigheden) en resources
(hulpbronnen) van de patiënt en zijn directe leefomgeving worden sterk aangesproken en ondersteund.

De behandeling omvat minstens één crisisinterventie
en kan maximaal vier weken duren. De intensiteit is
afhankelijk van de vraag van patiënt en omgeving en
de noden zoals ingeschat door het mobiele A team.

Kostprijs
Er wordt geen kost aangerekend voor de interventies
van het team. Het eerste consult met de psychiater
is kosteloos. Bijkomende psychiatrische consultaties
worden aangerekend aan RIZIV-tarief.

Beringen

Bereikbaarheid: ma-vr: 8u30 - 21u00
za, zo- en feestdagen: 8u30 - 16u00

Bocholt
Peer

Adres: Kliniekstraat 2 • 3920 Lommel
E-mail: ATeamNoord@reling.be

Reling Zuid mobiel A-team
Lummen, Zonhoven, Hasselt, Halen, Herk-de-Stad,

HouthalenHelchteren

HeusdenZolder
Lummen
Zonhoven
HerkHalen de-Stad

Telefoon: 011/56 96 80

Nieuwerkerken, Alken, Wellen, Borgloon, Sint-Truiden,
Heers, Gingelom

Telefoon: 011/69 33 80
Bereikbaarheid: ma-vr: 8u30 - 21u00
za, zo- en feestdagen: 8u30 - 16u00

Hasselt

Nieuwerkerken Alken
Sint-Truiden

Adres: Halmaalweg 21/201 • 3800 Sint Truiden
E-mail: ATeamZuid@reling.be
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Gingelom

Heers

Aanmelding
Omdat psychiatrische crisissituaties een medische
hoofdbehandelaar vergen zal enkel een huisarts of
een psychiater een aanvraag kunnen indienen. Deze
gebeurt telefonisch.

Onze mobiele reling teams zijn actief in
deze verschillende gebieden in Limburg

www.reling.be

