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Achtergrond - Artikel 107 van de ziekenhuiswet heeft gezorgd voor een grondige hervorming van de
geestelijke gezondheidszorg. Het doel van de hervorming is vermaatschappelijking van zorg te bevorderen
voor de doelgroep volwassenen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door het aantal ziekenhuisbedden te
verminderen en in de plaats daarvan de zorg zoveel mogelijk in de thuissituatie van de cliënt aan te
bieden door het oprichten van mobiele teams.
De hervormingen werden georiënteerd rond vijf sleutelfuncties, zoals weergegeven op bijgevoegd
schema:
Functie 1: GGZ-promotie, preventie, vroegdetectie en
vroeginterventie: o.a. huisartsen, CAD, CGG,
Uilenspiegel,…
Functie 2: Mobiele behandelingsteams die zich
verplaatsen naar waar de zorgvrager zich bevindt: zie
verder.
Functie 3: Teams inzake psychosociale rehabilitatie:
o.a. arbeidscoaches, GTB, DAC, Reval, ..
Functie 4: Intensieve gespecialiseerde residentiële
GGZ-units: Munsterbilzen, Rekem, PAAZ, Katarsis,…
Functie
5:
Specifieke
woonvormen
en
verblijfsformules: beschut wonen, begeleid wonen,
PVT,…
Netwerk – Door de interactie tussen de verschillende functies was het noodzakelijk een samenwerking tot
stand te brengen tussen verschillende actoren, ook buiten de geestelijke gezondheidszorg. Zij verenigden
zich in het netwerk Noolim. De partners bouwen de geestelijke gezondheidszorg uit van Midden tot OostLimburg.
Een tweede netwerk dat actief is in onze provincie is
Reling. Samen dekken beide netwerken het hele
Limburgse grondgebied af.
Mobiele teams - De meest in het oog springende
realisatie is de oprichting van 4 mobiele teams: 1 acuut
crisisteam en 3 teams voor langdurige zorg. Zij bieden
behandeling en begeleiding aan in de leefomgeving
van de patiënt, zowel in crisissituaties als bij langdurige
zorgvragen. Het aanbod richt zich naar volwassenen
tussen 18 en 65 jaar met een verblijfplaats binnen de
Noolim-regio. De mobiele teams werken maximaal
opnamevermijdend of opnameverkortend. De patiënt
dient in te stemmen met de interventies van de
mobiele teams. De mobiele teams zijn gelokaliseerd op
volgende adressen:
§
§
§
§

MOBIEL 2BTEAM MIDDEN: Rijksweg 92, 3630 Maasmechelen, bereikbaar op: 0490/658670 van 917h
MOBIEL 2BTEAM NOORD: Kloosterpoort 13, 3690 Bree, bereikbaar op: 0490/658660 van 9-17h
MOBIEL 2BTEAM ZUID: Waterstraat 9, 3740 Bilzen, bereikbaar op: 0490/658680 van 9-17h
MOBIEL 2A CRISISTEAM Welzijnscampus 23/32, 3600 Genk, bereikbaar op: 0490/658650 van 921h op weekdagen en 9-16h op weekend- en feestdagen
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2A of 2B - Het mobiel crisisteam (2a) 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. 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.
De mobiele 2b teams bieden langdurige zorg voor mensen met een chronische kwetsbaarheid die
daardoor vastlopen op meerdere levensdomeinen, o.a. werken, wonen, emotieregulatie, sociale relaties,
zingeving,… Er is geen maximumduur bij deze begeleiding: “zo lang als nodig en zo kort mogelijk”.
Herstel - Centraal binnen de Noolim-visie staat de herstelgerichte benadering. Herstel staat niet gelijk
aan genezing, maar betekent dat je leert zien waar je eigen kwetsbaarheden en talenten liggen en dat je
met gebruikmaking daarvan weer baas wordt over je eigen leven. Herstel ondersteunende zorg stelt de
persoon centraal, niet de diagnose. Herstel betekent hier niet per definitie genezing, maar weer zelf de
regie over het leven voeren.
Het Medisch Centrum St.-Jozef – Ons ziekenhuis bouwde in 2013, na de goedkeuring van het project door
de overheid, 30 T-bedden af om 12,5 FTE te kunnen inbrengen in de mobiele teams. Onze medewerkers
zijn actief in het acute crisisteam en in de teams voor langdurige zorg Zuid en Noord.
De belangrijkste functies waar wij aan participeren, vanuit onze activiteiten als ziekenhuis en psychiatrisch
ziekenhuis, zijn:
- functie 2 met de oprichting en inbreng van medewerkers in de mobiele teams,
- functie 3 vanuit de herstelbenadering die ook binnen onze voorziening van toepassing is,
- functie 4 rond de intensifiëring van de zorg, gericht op het verkorten van de residentiële
verblijfsduur en het omgaan met een toenemende zorgzwaarte,
- functie 5 met aangepaste residentiële zorg, waarbij mogelijk nieuwe woonvormen kunnen tot
stand komen naast de bestaande PVT.
Het voorzitterschap van functie 4 werd toegewezen aan onze medisch directeur, dr. Swysen.
Partners
Patiënt en Familie
· Vzw Uilenspiegel www.uilenspiegel.net
· Vzw Familieplatform
www.familieplatform.be
· Vzw Similes www.similes.be
Eerstelijnsdiensten
· Vzw Listel www.listel.be
· Limburgs Huisartsenplatform
www.lhp.be
· Limburgs Steunpunt OCMW
www.hasselt.be
· CAW Limburg www.cawlimburg.be
· Thuisverpleging
· Diensten Gezin en Algemene Thuiszorg
Sector tewerkstelling
· GTB www.gtb-vlaanderen.be
· Steunpunt arbeidszorg
www.arbeidszorglimburg.be
· Vzw TEAM www.team-alken.be
· Vzw Arbeidskansen
www.arbeidskansen.be
· Vzw IN-Z www.in-z.be

Ambulante GGZ
· CGG/LITP www.litp.be
· CGG/VGGZ www.vggz.be
· CGG/DAGG www.dagg-cgg.be
· CAD www.cadlimburg.be
· Validag www.validag.be
· Reval/LITP www.litp.be
· BW ’t Veer www.bwhetveer.be
· BW De Overstap www.hasselt.be
· BW Noord-Limburg www.overpelt.be
· BW Basis www.vzwbasis.be
Residentiële (G)GZ
· OPZC/PVT Rekem www.opzcrekem.be
· MC/PVT St.-Jozef Munsterbilzen
www.mc-st-jozef.be
· ZOL www.zol.be
· AZ Vesalius www.azvesalius.be
· AZ Maas en Kempen www.zmk.be
· Katarsis www.katarsis.be
Netwerken
· Internering
· Kinderen & Jongeren
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