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INTRODUCTIEBROCHURE VOOR STUDENTEN MOBIEL CRISISTEAM NOOLIM 
 
1 VOORSTELLING VAN MOBIEL CRISISTEAM 
1.1 Noolim 
Noolim - het netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Oost-Limburg - is een partnerschap van diverse 
voorzieningen en diensten binnen en buiten de Geestelijke Gezondheidszorg. De partners wensen de 
zorg voor volwassen psychiatrische patiënten meer en meer in de thuissituatie aan te bieden en dit in 
samenwerking met de huisartsen en de diensten binnen de eerstelijnszorg. 
Centraal in de vermaatschappelijking van zorg staat de herstelgerichte benadering, waarbij de patiënt 
de regie over zijn zorgtraject terug in eigen handen krijgt. Er is specifiek aandacht voor consultatie, 
indicatiestelling en diagnostiek van psychiatrische problemen, alsook voor opvang van personen in een 
crisissituatie naar aanleiding van een psychiatrische problematiek.  
De teams zijn multidisciplinair samengesteld en hebben expertise op vlak van alle psychiatrische 
problematieken, met inbegrip van aan middelen gebonden stoornissen. 
 
 
1.2 Mobiel Crisisteam 
1.2.1 Doelgroep 
Het aanbod richt zich naar volwassenen tussen 18 en 65 jaar met een verblijfplaats binnen de Noolim-
regio. De patiënt verkeert in een acute of subacute psychiatrische crisissituatie, waarbij interventie in 
de thuissituatie haalbaar en verantwoord is, wat betekent dat een opname niet strikt noodzakelijk is. 
(In geval van urgenties, zoals levensbedreigende of andere gevaarsituaties, blijven de klassieke 
doorverwijskanalen van kracht, m.n. spoeddiensten en politie). Het mobiel Crisisteam werkt maximaal 
opnamevermijdend of opnameverkortend. De patiënt dient in te stemmen met de interventies van het 
mobiel Crisisteam.  
 
 

 
 
1.2.2 Doel 
Het mobiel crisisteam biedt crisisinterventie en intensieve multidisciplinaire psychiatrische 
behandeling in de thuissituatie gedurende max. 4 weken. De focus ligt op het indijken van de crisis, 
symptoomreductie en (zo nodig) verdere oriëntatie.  
  
1.2.3 Aanmeldingen en verloop 
De aanmelding gebeurt door een arts (huisarts of specialist) die de patiënt heeft geëvalueerd. Binnen 
18u na de aanmelding vindt een eerste contact met de patiënt plaats.  
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Een intake gesprek en inschatting gebeurt zo snel mogelijk door 2 teamleden. Er wordt intensief 
samengewerkt met de patiënt en zijn omgeving, belangrijke derden en andere betrokken 
hulpverleners.  
Een psychiatrisch consult wordt  
Telefonische bereikbaarheid:    0490.65.86.50 
Weekdagen      09u00 tot 21u00 
Weekend en feestdagen   09u00 tot 16u00 
 
2  ZORGKADER 
2.1 Multidisciplinair team 
Psychiaters : dr. Noppe, dr. De Bie 
Coördinator : Bart Kaye 
Klinisch Psychologen 
Psychiatrisch – sociaal  Verpleegkundigen 
Maatschappelijk werkster 
Sociaal Cultureel werker 
 
3 OVERLEGSTRUCTUREN 
3.1 Cliëntenbespreking 
Maandag 9u – 9u45 en 13u-14u 
Dinsdag 13u – 14u 
Woensdag 13u– 14u  
Vrijdag 13u-14u 
 
4 TAAKGEBIEDEN VAN DE PSYCHIATRISCH VERPLEEGKUNDIGE 
4.1 Algemene verpleegkundige taken/ interventies 
De begeleiding in het mobiel crisisteam vertrekt vanuit een integrale benadering en vanuit de zorg op 
maat gedachte. Dit impliceert dat een begeleider aan verschillende domeinen aandacht moet geven 
alsook dat er geen gestandaardiseerde begeleiding bestaat. Een begeleider moet zoveel mogelijk 
vertrekken vanuit de wensen, mogelijkheden en behoeften van de cliënt.  
 
5  VERWACHINGEN NAAR DE STUDENT 
De verwachtingen zijn gekoppeld aan de doelstellingen vanuit de school en de doelstellingen, die de 
leerling voor zichzelf vooropstelt. Afhankelijk van de graad en specialisatie moet er een onderscheid 
worden gemaakt qua stagecriteria. 

6  SAMENWERKEN IN TEAMVERBAND 
De samenwerking vindt plaats in een multidisciplinair kader. Gedurende de stageperiode maak je als 
student deel uit van dit team. Je mentor zal je hierin begeleiden. 
 
7  MENTORENWERKING 
Het hele team van het mobiel crisisteam staat in voor de begeleiding van de student. De stagementor 
draagt de hoofdverantwoordelijkheid voor de studenten. Hij/zij zorgt voor de opvang van de student 
op de eerste dag van de stage. De stagementor bewaakt en stuurt het stageproces van de student en 
doet de evaluaties. 
 
8  HUISHOUDELIJKE AFSPRAKEN 
8.1  Beroepsgeheim 
Het beroepsgeheim is een van de meest fundamentele principes waarop de gezondheidszorg 
stoelt. Het is een grondrecht dat even fundamenteel is als het recht op gezondheid zelf. De cliënt 
geeft immers een stuk van zijn privacy prijs om zich te laten verzorgen. 

De cliënt heeft contacten met verschillende disciplines met name verpleegkundigen, studenten, 
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paramedici, technici, administratief personeel en onderhoudspersoneel. Dit houdt in dat deze 
mensen gebonden zijn aan ‘het beroepsgeheim’. Alles wat zij zien en horen betreffende cliënten 
mag niet vernoemd worden buiten de context van het mobiel crisisteam. Studenten mogen 
cliëntengegevens niet bespreken met medestudenten of familie, tenzij in het kader van 
opleiding/supervisie en hierbij mogen geen namen genoemd worden. Studenten mogen geen 
formulieren ondertekenen of informatie doorgeven aan personen die niet werkzaam zijn in het 
mobiel crisisteam. 
 
8.2 Patiëntenrechten   
Sedert 2002 beschikt België over een wet betreffende de rechten van de patiënt.  
Deze wet preciseert de kenmerken van de relatie tussen de patiënt en de beroepsbeoefenaar en wil 
de kwaliteit van de gezondheidszorgen verbeteren. 
  
Zorg dat je als student op de hoogte bent van de rechten van de patiënt: 
www.health.belgium.be/nl/brochure-patiëntenrechten 

8.3  Vóór aanvang van de stage 
Als voorbereiding op de stage wordt de betreffende introductiebrochure voor studenten 
doorgenomen. Deze brochures zijn ter beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be 
 
Verder vragen wij aan elke student om voor de aanvang van de stage een kennismakingsgesprek 
met de teamcoördinator van het Mobiel Crisisteam aan te vragen. 

8.4 Bereikbaarheid van het Mobiel Crisisteam 
Welzijnscampus 7 bus 32 
3600 Genk.  
 
De Welzijnscampus bevindt zich ten noorden van het centrum en wordt begrensd door de Weg naar 
As, de Hulststraat en de Henri Decleenestraat. De Hoofdingang ligt aan de Weg naar As. 
 
U kan de welzijnscampus bereiken: 

 met de wagen 

 met het openbaar vervoer 
o de bushaltes van de Weg naar As en de Europalaan liggen op wandelafstand 
o vanuit het station Lijn 8 (Genk - Overpelt) of Lijn 11 (Genk - Maaseik) nemen  

 
8.5  Parkeren 
Er is parkeermogelijkheid op de Welzijnscampus. 

8.6  De eerste stagedag 

Aanmelden om 08u30. 

De eerste stagedag werk je tot 17u.  
 
8.7  Maaltijden en studentenverblijf 

 maaltijden 

o de student voorziet zelf zijn/haar maaltijd 

 studentenverblijf 

o mogelijk in het Medisch Centrum St.-Jozef 
o vooraf aanvragen, want beperkt aantal plaatsen 
o 3€ per nacht (ontbijt, middag- en avondmaal inbegrepen) 
o 30€ waarborg (15€ sleutelwaarborg en 15€ kamerwaarborg, cash te betalen) 
o de waarborg wordt op het einde van de stage, na inleveren van de kamersleutel bij 

 

http://www.health.belgium.be/nl/brochure-patiëntenrechten
https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/studentenbrochure
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dienst onthaal en na controle van de kamer, teruggestort op je rekeningnummer 
 
8.8  Stagedocumenten 
Volgende documenten dienen de eerste stagedag  ingeleverd te worden en dienen vervolgens verstuurd 
te worden aan Gwen Levenstond 

 stageovereenkomst: voorzien van een handtekening van de opleidingsinstelling en de 
student 

 formulier voor de gezondheidsbeoordeling 

 werkpostfiche: een ondertekende kopie. De werkpostfiche is ter beschikking gesteld via de 
website: www.mc-st-jozef.be 
 

Op deze documenten dien je naam en voornaam te vermelden. 
 
De risicoanalyse dien je voor aanvang van de stage door te nemen, deze risicoanalyse is ter 
beschikking gesteld via de website: www.mc-st-jozef.be 
 
8.9 Nog vragen?  
Gwen Levenstond 
VTO@mc-st-jozef.be 
 

https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/werkpostfiche
https://www.mc-st-jozef.be/voor-loopbaan/stagiaires/risicoanalyse
mailto:VTO@mc-st-jozef.be

