WIE ZIJN WIJ ?
Het Pharos-team is multidisciplinair
samengesteld en bestaat uit psychiatrisch- en
sociaal verpleegkundigen, maatschappelijk
werkers, psychologen en psychiaters.
VOOR WIE ?
MCT Pharos biedt hulp aan volwassenen die
met een (sub)acute psychiatrische
problematiek geconfronteerd worden en
hiervoor in de thuissituatie kunnen begeleid
worden.

MCT PHAROS

HOE WERKEN WE ?

Huisbezoeken zijn 7 dagen op 7 mogelijk.
Patiënten die in begeleiding zijn bij onze
dienst, kunnen 24u op 24u beroep doen op
een telefonische permanentie.
HOE AANMELDEN?
Aanmelden bij het MCT Pharos kan via een arts
via het:

Centraal aanmeldingsnummer:
02 474 94 74
Van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00

Snel: binnen de 48 uur komen wij aan huis

Mobiel team voor (sub)acute en
kortdurende psychiatrische zorg aan
huis.

Kortdurend: De begeleiding duurt maximum 1
maand

Intensief: zoveel huisbezoeken als nodig
Aanvullend op de bestaande zorg: Wij
versterken het huidige netwerk van
hulpverleners en maken gebruik van de
krachten van de patiënt en zijn omgeving.
Overleg en terugkoppeling met de betrokken
zorgpartners is verzekerd.
Opnamevoorkomend en/of
opnameverkortend:
Wanneer de problematiek te acuut is of de
geboden zorg toch nog ontoereikend dan kan
alsnog een opname.

GGZ NETWERK HALLE-VILVOORDE

Bij elke aanmelding bevragen wij volgende
gegevens: identiteit en coördinaten van de
aanmelder, een omschrijving van de crisis, de
identiteit van de patiënt, voorgeschiedenis,
huisarts en netwerk.
Op basis van deze informatie en hulpvraag
evalueren wij of een interventie van het
mobiele crisisteam aangewezen is.
De patiënt dient op de hoogte te zijn van de
doorverwijzing.

DUIDING

WERKINGSGEBIED

Via het artikel 107 van de ziekenhuiswet biedt
de overheid ons de kans om buiten de muren
van het ziekenhuis psychiatrische hulpverlening
aan te bieden in samenwerking met andere
zorgpartners uit de regio. Dit kadert binnen de
beweging naar een betere geestelijke
gezondheidszorg door de realisatie van
zorgcircuits en zorgnetwerken, afgestemd op
de zorgnoden van de patiënten.

MCT Pharos Jette bedient de eerstelijnszones
Zennevallei, BraViO en regio Grimbergen.

Centraal aanmeldingsnummer:

MCT Pharos Asse bedient de eerstelijnszones
AMALO en Pajottenland.

Van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 20.00

KOSTPRIJS
Voor de huisbezoeken dient de patiënt geen
bijdrage te betalen. Een consultatie bij een arts
gebeurt aan conventioneel tarief.
MEER INFO

MCT Pharos Jette
02 474 95 94
mctpharos@uzbrussel.be
MCT Pharos Asse
02 300 64 85
mctpharos.asse@olvz-aalst.be

GGZ NETWERK HALLE-VILVOORDE

02 474 94 74

