
Beste lezers,   

Een centrale rol voor het MCT in deze nieuwsbrief. Verder toelichting over een mooie 

samenwerking opgzet vanuit de cluster alcohol en  een aantal interessante datums. 

Veel leesplezier! 
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April 2018 - Nummer 23 

Uitbreiding 

Mobiel Crisis-

team 

Het Mobiel Crisis 

Team (MCT of 2a) 

breidde zijn regio 

begin 2018 uit met 

volgende gebieden: 

Oosterzele, Gavere, 

Nazareth en Deinze. 

Op dit moment wor-

den lokaal infosessies 

voorzien om als MCT 

af te stemmen met 

het bestaande net-

werk.  

Indien je als organi-

satie niet gecontac-

teerd werd, maar 

het MCT als een po-

tentiële partner ziet, 

aarzel dan niet om 

ons te contacteren. 

Voor bovenstaande 

gebieden kan dit 

best via de coördi-

nator van MCT Zuid 

via het nummer 09 

332 14 24 of via het 

m a i l a d r e s  p i e -

ter.vanackere@pakt.

be.  

Voor de algemene 

info over het MCT 

(werking, aanmel-

ding, …) kan je te-

recht op http://

w w w . p a k t . b e /

node/211. 

IN DE KIJKER: MCT 

Never waste a good crisis… 

Het Mobiel Crisis Team is sinds september 2012 actief binnen de Gentse regio en neemt een 

unieke plaats in binnen het hulpverleningslandschap. Het richt zich tot volwassenen met 

acute psychische of psychiatrische problemen in de thuissituatie én poogt opnamevoorko-

mend te werken. Het MCT staat daarbij garant voor een snelle interventie (binnen de 24 

uur) én kan de patiënt kortdurend, maar intensief opvolgen. 

Een acute crisis bezorgt de patiënt een gedwongen time-out. Het deelnemen aan de ge-

wone dingen des levens lukt amper en een gevoel nergens thuis te horen primeert. Het be-

geleiden op de plaats waar de patiënt is verankerd, het in de thuissituatie samen werken 

met diens context, gaat actief verdere disconnectie tegen. Naast de risico’s die een crisis 

met zich mee brengt, schuilen er ook kansen in. Waar patiënten in crisis worstelen met het 

gevaar, neemt het Mobiel Crisis Team zowel het onmiddellijke gevaar, als de kansen voor 

verandering die achter de crisis schuilen als uitgangspunt. Dit ‘window of opportunity’ kleurt 

de kijk op de interventies die streven naar het bieden van een beveiligende nabijheid, het 

creëren van ruimte om op verhaal te komen en het bepalen van een andere koers. 

Het MCT stelt het opbouwen van een degelijke werkrelatie met de cliënt, zijn natuurlijk en 

professioneel netwerk centraal. Een eerste opdracht is een inschatting van de ernst van de 

crisis. Het MCT verlicht op korte termijn de acute crisisdruk (‘calm’) en legt de basis om op 

langere termijn het probleemoplossend vermogen van patiënt en diens context te vergro-

ten (‘cope’). Naast het hanteerbaar maken van de crisissituatie, richt het MCT zich ook op 

het genereren van een nieuw behandelperspectief (‘change’). 

De opdracht en positionering van het MCT binnen het hulpverleningslandschap maken dat 

het team voortdurend inspeelt op maatschappelijke ontwikkelingen: haar activiteiten spe-

len zich immers af op het snijpunt van de verschillende niveaus van gezondheidszorg. Bijge-

volg heeft het MCT een verbindende rol en onderhoudt sterke banden met de eerste, 

tweede en derdelijnsgezondheidszorg. Haar neutrale positie biedt daarin een belangrijke 

meerwaarde. Het MCT streeft naar de opbouw van vitale netwerken, door het bestaande 

natuurlijke en professionele netwerk rondom de patiënt te ondersteunen, te mobiliseren en 

uit te bouwen waar nodig. 

In 2016 werd het multidisciplinair team opgesplitst in een MCT Gent Noord en MCT Gent 

Zuid. Het MCT verplaatst zich binnen groot Gent, Lochristi, Evergem, Lovendegem, Destel-

bergen, Melle, Merelbeke, De Pinte, St-Martens-Latem. Ook een aantal andere gemeenten 

werden geïncludeerd (zie vakje rechts), in afwachting van de definitieve uitrol van zijn wer-

king in de volledige PAKT regio, later in 2018. 

Aarzel niet op ons te contacteren. Dit kan via pieter.vanackere@pakt.be , 

luc.welvaert@pakt.be of via het telefoonnr 09 332 14 14.  
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Zorgcircuit alcohol  

Tussen de partners van de cluster alcohol van het PAKT 

was er de intentie om de samenwerking te vergroten 

en doorverwijzingen naar elkaar makkelijker te maken. 

Dit om meer continuïteit te krijgen binnen de (alcohol 

en medicatie) verslavingszorg  en zo mensen die in een 

behandeltraject gestart zijn de meest passende zorg te 

kunnen bieden.  

We staan nu 1,5 jaar verder. Ondertussen hebben 13 

partners binnen de alcohol - en medicatie 

verslavingszorg deze intentieverklaring getekend. Op 

deze manier is het zorgcircuit alcohol ontstaan.  

Concreet sturen we vanuit PZ/PC/PAAZ/ambulante 

settings aanmeldingen naar elkaar door. De partners 

hebben de intentie om bij een positieve intake/

aanmelding van een patiënt, binnen de drie weken de 

behandeling verder te zetten. Dit los van de 

bestaande wachtlijsten. Op deze manier zijn mensen 

die gemotiveerd zijn voor behandeling niet meer 

afhankelijk van deze wachtlijsten en worden 

“behandeltrajecten” hierdoor niet meer onderbroken. 

Na evaluatie binnen het clusteroverleg alcohol zien we 

dat dit haalbaar is, vlot verloopt en een meerwaarde 

heeft voor iedereen. De PAAZ diensten hebben een 

belangrijke triage functie en de continuïteit van zorg is 

gegarandeerd.  

Voor meer info: pieter.impe@karus.be.  

 

 

 

Vragen of suggesties? 

Vragen, suggesties of ideeën in verband met de nieuwsbrief van Het PAKT kan u doormailen naar 

sofie.wybo@pakt.be.  

Indien u deze nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, mail naar sofie.wybo@pakt.be. 

Nieuwe datum presentatie cijfers func-

tie 2! 

We nodigen u voor de presentatie van de werking van 

functie 2 graag uit op 23 mei 2018 (dus NIET 27 april zo-

als in de vorige nieuwsbrief aangekondigd) van 9.00 tot 

12.00 uur in zaal Meander in PC Dr. Guislain, Fr. Ferrer-

laan 88A.  

U kan uw aanwezigheid bevestigen bij  

isabelle.vanwingene@pakt.be 

Ontdek RADAR - Infovoormiddag: 29 

mei en 2 oktober 2018.  

Heb je al vaak gehoord van RADAR, het netwerk 

geestelijke gezondheid voor kinderen en jongeren, 

maar ben je nog niet goed op de hoogte van wat 

RADAR precies is, waarvoor RADAR staat, waarvoor 

je terecht kan bij RADAR? Of weet je helemaal nog 

niet wat RADAR is? Dan is deze kennismaking be-

doeld voor jou. 

Er worden twee infovoormiddagen georganiseerd, 

op 29 mei en op 2 oktober, telkens van 8u45 tot 

13u. Op beide data zal dezelfde inhoud gebracht 

worden. De eerste infovoormiddag vindt plaats op 

29 mei in PC Ariadne te Lede. Deelnemen is gratis, 

inschrijven is verplicht. Dat kan via deze link, 

(voorlopig enkel voor de infovoormiddag op 29 

mei). Meer info vind je hier terug.  

Herinnering: cluster-ring Vlaamse Ar-

dennen 

Graag herinneren we u aan de cluster-ring stem-

mingsproblemen, op donderdagnamiddag 3 mei in 

Zottegem. Inschrijven kan tot 27 april! Meer info: klik 

hier.  

Vacature projectmedewerker Het PAKT 

Het PAKT werft een halftijdse projectmedewerker aan ge-

durende één jaar. Meer info in de vacature.  
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