Werking
Het Mobiel Crisisteam Emergo
(MCT) biedt psychiatrische zorg in
de thuissituatie, bij patiënten in
acute psychische/psychiatrische nood.
In onze werking staan volgende doelen
centraal:
•

•
•

•

•

Grondig individueel en
systematisch in kaart brengen
van de huidige problematiek.
Deskundig behandelen van de
crisis.
Het toepassen van de ‘herstel’
visie: een benadering die het
persoonlijk herstelproces en het
hervinden van de regie over het
eigen leven centraal stelt.
Maximaal ondersteunen en
versterken van het aanwezige
netwerk, in nauwe
samenwerking met de reeds
betrokken hulpverleners.
Opstarten/toeleiding naar
bijkomende zorg indien nodig.

Het team is multidisciplinair
samengesteld (arts, verpleegkundigen,
(assistent)psychologen,
ergotherapeuten, maatschappelijk
werkers). Elke cliënt wordt door
verschillende teamleden begeleid.

Aanmeldingsprocedure
Aanmelden kan telefonisch door
de huisarts op:

Situering
Het MCT maakt deel uit van het
Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg
Emergo.

0498/90.47.58
Van maandag tot vrijdag : 8u00-20u00

Bij aanmelding vragen wij naar volgende
gegevens:
•
•
•
•
•

Persoonsgegevens van de
aanmelder.
De identiteit van de cliënt en
informatie over het netwerk.
Omschrijving van de crisis en de
voorgeschiedenis.
Of de cliënt op de hoogte is van
de doorverwijzing.
Of er recent contact was tussen
huisarts en cliënt

Het werkingsgebied komt overeen met
5 eerstelijnszones en hun
deelgemeenten: Rupelaar (paars),
Klein-Brabant & Vaartland (rood),
Pallieterland (groen), Mechelen & St.
Katelijne-Waver (geel) en Bonstato
(blauw).

Kostprijs
Er worden geen kosten aangerekend
voor de interventies van het MCT.

Voor wie?
Het MCT- Emergo richt zich tot
personen in crisis:
•

vanaf 18 jaar

•

met een vermoeden van
psychiatrische problematiek

•

die in het werkingsgebied
verblijven, thuis of in
residentiële setting

Bereikbaarheid
Voor cliënten in begeleiding, hun naaste
omgeving en verwijzende huisartsen, is het
MCT bereikbaar van maandag tot vrijdag
tussen 8u00 en 20u00:
 0498/90.47.58
 mobiel.crisisteam.emergo@emmaus.be
Stationsstraat 22c, 2570 Duffel

Coördinator: Dirk Stroobants

Psychiater: dr. Jan Hoerée
De duur van de begeleiding wordt
bepaald volgens noodzaak.

Psycholoog: Kato de Ridder
Voor niet-dringend advies omtrent
geestelijke gezondheidszorg kan u als arts
of hulpverlener terecht van maandag tot
vrijdag bij het Emergo Knooppunt:
 015/28.74.74
 knooppunt@cggdepont.be
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