
 

 

 

Overzicht BPGG 
 

Mobiele teams 

psychiatrische zorg 

Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 

Update November 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 2 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 3 - 
 

Inhoudstafel 

 

VOORWOORD .............................................................................................................................. - 5 - 

 

MAATSCHAPPELIJKE ZETELS VAN DE MOBIELE TEAMS IN BRUSSEL ................................................ - 7 - 

 

1. MOBIELE CRISISTEAMS VOOR VOLWASSENEN (FUNCTIE 2A) ............................................ - 9 - 

1.1. Tabel met interventiegebieden ............................................................................................................. - 9 - 

1.2. Mobiel crisisteam - Equipe mobile de crise (EMC) - 107 project Brussel-Oost ................................... - 10 - 

1.3. TANDEMplus ........................................................................................................................................ - 12 - 

 

2. MOBIELE TEAMS VOOR LANDURIGE ZORG VOOR VOLWASSENEN (FUNCTIE 2B) ............. - 14 - 

2.1. Tabel met interventiegebieden ........................................................................................................... - 14 - 

2.2. Caligo – PZT (Psychiatrische zorg in de thuissituatie) .......................................................................... - 16 - 

2.3. Interligne – PZT (Psychiatrische zorg in de thuissituatie) .................................................................... - 17 - 

2.4. PZT CGG Brussel (voorheen Lila) ......................................................................................................... - 18 - 

2.5. Mobiwest ............................................................................................................................................. - 20 - 

2.6. MoveoPlus ........................................................................................................................................... - 22 - 

2.7. Prisme – PZT (Psychiatrische zorg in de thuissituatie) ........................................................................ - 24 - 

2.8. Tela (107 Project Brussel-Oost) ........................................................................................................... - 26 - 

2.9. trACTor ................................................................................................................................................ - 28 - 

 

3. TABEL SPECIFIEK AANBOD MOBIELE TEAMS .................................................................. - 29 - 

3.1. Mobiel 107-team Precariteit ............................................................................................................... - 30 - 

3.2. SMES Support (het voormalige “Cellule d’Appui du SMES”) ............................................................... - 31 - 

3.3. Family Home Support (FHS) - SIMILES BRUXELLES .............................................................................. - 32 - 

3.4. Maya (Mobiele interventiecel - MIC) .................................................................................................. - 33 - 

3.5. EOLIA - Mobiel team in het kader van het zorgtraject voor geïnterneerden van het hof van beroep te 

Brussel, Antenne Brussel-Hoofdstad ................................................................................................... - 34 - 

3.6. FORMAT (forensisch mobiel team, regio Halle-Vilvoorde-Brussel)..................................................... - 35 - 

3.7. Project Cover (voorheen Combo) ........................................................................................................ - 37 - 

3.8. Le Renfort ............................................................................................................................................ - 38 - 

3.9. Bru-Stars .............................................................................................................................................. - 39 - 



- 4 - 
 

3.10. Equipe ambulatoire Karavelle « in & out reaching .............................................................................. - 41 - 

3.11. EPIK (Epsylon versterkingsproject K) ................................................................................................... - 42 - 

3.12. MTGG DMBSH ..................................................................................................................................... - 44 - 

3.13. Mémoire Vivante (Project gericht op senioren) .................................................................................. - 45 - 

 

  



- 5 - 
 

VOORWOORD 

 

In dit overzicht vindt u de teams die mobiele psychiatrische zorg aanbieden in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest.  Deze diensten zijn hoofdzakelijk bestemd voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Sommige diensten 

aanvaarden jongeren vanaf de leeftijd van 16 jaar.  

Het aanbod van Bru-Stars, het Brusselse netwerk voor kinderen en jongeren, is terug te vinden in hoofdstuk 3 

dat gewijd is aan mobiele teams met een specifieke aanbod. 

 

De verschillende mobiele teams worden in 3 hoofdstukken ingedeeld, volgens hun voornaamste 

opdrachten: 

- Mobiele crisisteams (functie 2a). 

- Mobiele teams voor langdurige zorg (functie 2b). 

- Mobiele teams met een specifiek aanbod: precariteit, gezinnen, naasten, ervaringsdeskundigen, 

verslavingen, dubbele diagnose, geïnterneerden, kinderen en jongeren, ouderen, sociale huurders, 

overleg en coaching voor professionals. 

 

De hoofdstukken 1 en 2, die gewijd zijn aan het F2a- en F2b-aanbod, worden ingeleid door een 

algemene tabel met de actiegebieden per gemeente van elk mobiel team en het paginanummer van 

de gedetailleerde voorstellingsfiche. Zo kunt u het beschikbare aanbod per gemeente nagaan.  

Hoofdstuk 3 is gewijd aan de mobiele teams met een specifiek aanbod, die hun diensten aanbieden 

op het hele Brusselse grondgebied, en sommige daarbuiten. 

 

Ten slotte is voor elk van de teams een voorstellingsfiche met praktische informatie (contactgegevens, 

openingsuren, type aanbod, doelgroep en actiegebied) opgesteld. 

 

Dit overzicht werd in november 2022 geüpdatet. Er werden nieuwe voorzieningen in opgenomen. 

 

Dit ‘papieren’ overzicht kan via e-mail worden aangevraagd bij het BPGG (info@platformbxl.brussels). 

U kan het vervolgens ophalen bij het BPGG in de Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel.  

 

Dit overzicht is in digitale vorm (PDF) verkrijgbaar: 

➢ Downloadbaar via de website van het Brussels Overlegplatform Geestelijke Gezondheid: 

https://platformbxl.brussels/nl 

 

➢ Bij de diensten die in deze brochure vermeld staan 

https://platformbxl.brussels/nl
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➢ Voor meer informatie over andere diensten voor geestelijke gezondheidszorg in Brussel 

verwijzen we u naar het Overzicht geestelijke gezondheidszorg in Brussel van het Brussels 

Platform Geestelijke Gezondheid: www.santementale.brussels (FR) of 

www.geestelijkegezondheid.brussels (NL). 

 

Verantwoordelijke uitgever: Stefan Van Muylem - Brussels Platform Geestelijke Gezondheid. 

  

http://www.santementale.brussels/
http://www.geestelijkegezondheid.brussels/
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MAATSCHAPPELIJKE ZETELS VAN DE MOBIELE TEAMS IN BRUSSEL 

 

 

Mobiele crisisteams (F2a) 

 

Tabel 
actie-

gebieden 
Blz. 9 

 

1. Mobiel crisisteam - Équipe mobile de crise 
(EMC)  

 

Hippokrateslaan 10 - 1200 Brussel   

 

Blz. 10 
  

 

2.Tandemplus 
  

 

Grootgodshuisstraat 10 - 1000 Brussel 
  

 

Blz. 12 

 
 

Mobiele teams voor langdurige zorg (F2b) 
  

 
Tabel 
actie-
gebieden 
Blz. 14 

 
 

3. Caligo 
  

 

A. Lambiottestraat 125 - 1030 Schaarbeek 
  

 

Blz. 16 
 

 

4. Interligne 
  

 

Uniestraat 23 - 1210 Sint-Joost 
 

Blz. 17 

 

5. PZT CGG Brussel 
  

 

Van Volxemlaan 169 - 1190 Vorst 
  

 

Blz. 18 
 

 

6. Mobiwest 
  

 

Dieleghemse Steenweg 30 - 1090 Jette  

 

Blz. 20 

 

7. MoveoPlus 
  

 

Grootgodshuisstraat 10 - 1000 Brussel  

 

Blz. 22 

 

8. Prisme 
  

 

Bonaventurestraat 44 - 1090 Jette 
  

 

Blz. 24 

 

9. Tela (107 Project Brussel-Oost) 
  

 

Kolonel Bourgstraat 108 A - 1030 
Schaarbeek 

 

Blz. 26 
 

 

10. TrACTor 
  

 

Opperstraat 73 - 1050 Elsene 
  

 

Blz. 28 
 

 

Mobiele teams – specifiek aanbod 
  

 

Algemene 
overzichts-

tabel 
aanbod 
Blz. 29 

 

11. Mobiel team 107 Precariteit 
  

 

Paul-Henri Spaaklaan 19 - 1060 St-Gillis 
 

Blz. 30 

 

12. SMES Support 
  

 

Vooruitgangstraat 23, 1030 Schaarbeek  

 

Blz. 31 
 

 

13. Family Home Support 
  

 

Maria Malibranstraat 49 - 1050 Brussel 
 

Blz. 32 

 

14. Maya 
  

Kolonel Bourgstraat 108 A - 1030 
Schaarbeek 

 

Blz. 33 

 

15. EOLIA  

Kolonel Bourgstraat 108 A - 1030 
Schaarbeek  

 

Blz. 34 
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16. Format (forensisch mobiel team) 
 

Grimbergsesteenweg, 40 
1850 Gimbergen P/a PZ Sint-Alexius 
  

Blz. 35 
 

 

17. Le Renfort 
  

 

114, St.Bernardusstraat - 1060 Brussel 
 

Blz. 38 

 

18. Bru-Stars 
  

 

Leopold II laan 184 d - 1080 Molenbeek  

 

Blz. 39 

 

19. Project Cover   

 

Amerikaansestraat 211, 1050 Elsene  

 

Blz. 37 
 

20. Karavelle ‘in & outreaching’ 
 
 

 

Luzernestraat 11, 1030 Schaarbeek 
 

Blz. 41 

 

21. EPIK (Epsylon versterkingsproject K) 
 
 

 

Sint-Jobsesteenweg 294, 1180 Brussel 
 

 

Blz. 42 

 

22. MTGG DMBSH 
 
 

 

Guldenvlieslaan 72, 1060 Sint-Gillis 
 
 

 

Blz. 44 

 

23. Mémoire Vivante 
 

 

 

Thiéfrystraat 45, 1030 Schaarbeek 
 

Blz. 45 
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1. MOBIELE CRISISTEAMS VOOR VOLWASSENEN (FUNCTIE 2A) 

1.1. Tabel met interventiegebieden 

 

Actiegebieden van de mobiele crisisteams (F2a) 
Doelgroep volwassenen 

V= volledige gemeente 
(1) = bijkomende actiegebieden 

  
EMC (1) 

Zie fiche blz. 10  

 
TANDEMplus  

Zie fiche blz. 12 

Anderlecht (1070)   V 

Oudergem (1160) V  

Sint-Agatha-Berchem (1082)  V 

Brussel (1000)  V 

Etterbeek (1040) V  

Evere (1140) V  

Vorst (1190)  V 

Ganshoren (1083)  V 

Haren (1130) V  

Elsene (1050)  V 

Jette (1090)  V 

Koekelberg (1081)  V 

Laken (1020)  V 

Sint-Jans-Molenbeek (1080)  V 

Neder-Over-Heembeek (1020)  V 

Sint-Gillis (1060)  V 

Sint-Joost-ten-Node (1210) V  

Schaarbeek (1030) V  

Ukkel (1180) V  

Watermaal-Bosvoorde (1170) V  

Sint-Lambrechts-Woluwe (1200) V  

Sint-Pieters-Woluwe (1150) V  

 

 

Informatie over de actiegebieden: 

(1) EMC: is ook gericht op Franstalige zorggebruikers in Sint-Stevens-Woluwe, Kraainem, Tervuren, Wezembeek-

Oppem 
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1.2. Mobiel crisisteam - Equipe mobile de crise (EMC) - 107 project Brussel-Oost 

Contact 

▪ Adres:   Cliniques Universitaires Saint-Luc, Hippokrateslaan 10 – 1200 Brussel 

▪ Telefoon:   0490/11.42.00 

▪ Fax:    02/764.16.07 

▪ E-mail:   emc107-saintluc@uclouvain.be  

▪ Website:   www.p107bxl-est.be 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? 

Elke werkdag tussen 9.00 en 15.00 u. 

- Voor professionals en partnervoorzieningen: per telefoon op het nummer 0490/11.42.00. 

- Voor familie en naasten: raadpleging op verzoek van een derde na telefonisch contact op 

0490/11.42.00   

- Voor zorggebruikers: per telefoon op het nummer 0490/11.42.00. 

▪ Wie kan contact opnemen? 

Elke persoon, naaste of professional, die zich zorgen maakt over iemands gezondheidstoestand, 

evenals de zorggebruiker zelf. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd:   Vanaf 16 jaar 

▪ Wie wordt begeleid / Werkwijze interventie  

Het mobiel crisisteam begeleidt de persoon in nood evenals zijn of haar al dan niet professioneel netwerk. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

De interventies hebben betrekking op psychosociale crisissituaties of zelfs psychiatrische crises wanneer er 

geen andere mogelijkheden zijn om de persoon in moeilijkheden zorg te bieden, bijvoorbeeld in geval van 

een fragiele vraag of zorgweigering van de betrokkene. Het is in het kader van de bezorgdheid van een naaste 

of een betrokkene dat wij dan kunnen tussenkomen. 

Ingrijpen in een crisissituatie zorgt ervoor dat het lijden dat aan de oorsprong van onze interventie ligt, 

wordt verzacht. Wij regelen steun voor de familie en vrienden en gaan een samenwerking aan met het 

eventuele bestaande netwerk van de persoon (huisarts, maatschappelijk werkers, geestelijke 

gezondheidsdiensten, enz.) 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  wordt bepaald in samenspraak met de aanvragers en de betrokkene, in de 

thuissituatie of daar waar de betrokkene woont. 

▪ Duur: gemiddeld 6 weken. 

▪ Intensiteit: afhankelijk van de behoefte - Mogelijkheid van meerdere bezoeken per dag – 

thuishospitalisatie. 

▪ Aanwezigheid medische functie: Psychiater en interdisciplinair team. 

▪ Taalaanbod: FR, NL, ENG, andere - Een tolk is mogelijk. 

▪ Financiële aspecten:  gratis, behalve de tussenkomst van de psychiater en de raadpleging op 

verzoek van een derde. 

 

mailto:emc107-saintluc@uclouvain.be
http://www.p107bxl-est.be/
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Territorium/actiegebied  

Patiënten in de zone Brussel-Oost: Evere, Haren, Schaarbeek, Sint-Joost, Sint-Lambrechts-Woluwe,  

Sint-Pieters-Woluwe, Etterbeek, Oudergem, evenals Franstalige patiënten in Sint-Stevens-Woluwe, 

Kraainem, Tervuren, Wezembeek-Oppem, Bosvoorde en Ukkel.  
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1.3. TANDEMplus 

Contact 

▪ Adres: Grootgodshuisstraat 10 - 1000 Brussel    

▪ Telefoon:  02/201.22.00   

▪ Fax:   02/201.12.13    

▪ E-mail: tandemplus@hermesplus.be    

▪ Website: www.hermesplus.be 

    

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? 

Nieuwe aanmeldingen kunnen gebeuren via de HERMESplus-telefoonlijn van maandag tot en met 

vrijdag tussen 9.00 en 15.00 uur. Of via e-mail naar tandemplus@hermesplus.be. 

 

▪ Wie kan contact opnemen? 

- Professionele hulpverleners: Het doel van het telefonisch gesprek is de situatie van de 

persoon en de ondersteuningsmogelijkheden te beoordelen. De professional die de aanvraag 

deed, wordt uitgenodigd om bij de eerste ontmoeting met de patiënt aanwezig te zijn. 

- Familieleden, naasten of de persoon zelf: het doel van het telefoongesprek is de situatie van 

de persoon en de ondersteuningsmogelijkheden te beoordelen. Er wordt gevraagd dat de 

betrokkene op de hoogte wordt gebracht van de stappen die met TANDEMplus worden 

ondernomen of dat een professional aanwezig is. Wij kunnen niet tussenkomen zonder de 

toestemming van de patiënt. Wanneer er geen professional in het netwerk is, proberen we zo 

snel mogelijk een professional uit de buurt van de patiënt te introduceren. 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: Vanaf 18 jaar.   

▪ Wie wordt begeleid: 

TANDEMplus begeleidt zowel de patiënt als het netwerk rondom de patiënt (professionals en niet-

professionals).  De interventies betreffen psychologische of psychiatrische crisissituaties waarbij een 

inschatting en interventie in de thuissituatie een toegevoegde waarde hebben. De interventie is 

gebaseerd op het beheer van de crisissituatie, de ondersteuning van de omgeving en de uitbouw of het 

herstel van het netwerk. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Elke persoon in een crisissituatie of kwetsbare psychische situatie voor wie toegang tot zorg op dit 

ogenblik niet mogelijk is. 

   

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie: 

TANDEMplus komt tussen in de thuissituatie, of daar waar de begunstigde verblijft. 

 

http://www.hermesplus.be/
mailto:tandemplus@hermesplus.be
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▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

Binnen 48 uur na de aanmelding, op werkdagen. 

▪ Duur:    

Van 4 tot 8 weken. 

▪ Intensiteit: 

Minimum een bezoek per week. 

▪ Aanwezigheid medische functie: 

Aanwezigheid van een tweedelijnspsychiater.  

▪ Taalaanbod: FR, NL, ENG De taal mag geen belemmering zijn (er kan een tolk worden opgeroepen).  

▪ Financiële aspecten:  

Gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Brussel-stad, Laken, Jette, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek, Neder-Over-Heembeek, 

Sint-Gillis, Anderlecht, Vorst, Elsene, Koekelberg, Ganshoren. 
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2. MOBIELE TEAMS VOOR LANDURIGE ZORG / ACT-TEAMS VOOR 

VOLWASSENEN (FUNCTIE 2B) 

 

2.1. Tabel met interventiegebieden 

 

Legende:  

Vp = gedeeltelijke dekking van de gemeente 

(1) = Informatie over actiegebieden    
 

Informatie over de actiegebieden: 

(1) Caligo: specifiek dienstenaanbod voor ouderen (65+) in heel Brussel.   
 

(2) Interligne: 1000 Brussel: stadscentrum.  Ukkel: het gedeelte grenzend aan Elsene 

   Langdurige zorg (F2b) 
 Caligo 

(1) 

zie fiche p. 16 

Interligne 
(2) 

zie fiche p. 17 

CGG 
Brussel 

zie fiche p. 18 

Mobiwest 
(3) 

zie fiche p.  20 

MOVEOplus 
(4) 

zie fiche p. 22 

Prisme  
 

zie fiche p.  24 

Tela 
 

zie fiche p. 26 

TrACTor 
(5) 

zie fiche p.  28 

Anderlecht (1070)    V  V V   

Oudergem (1160) V V V    V  

Sint-Agatha-
Berchem (1082) 

  V V  V   

Brussel (1000)  Vp V  Vp   Vp 

Etterbeek (1040) V V V    V  

Evere (1140) V  V   
 

V  

Vorst (1190)  V V     V 

Ganshoren (1083)   V V  V   

Haren (1130) V  V   
 

V  

Elsene (1050)  V V     V 

Jette (1090)   V V  V   

Koekelberg (1081)   V V  V   

Laken (1020)   V V  V   

Sint-Jans-
Molenbeek (1080) 

  V Vp Vp V   

Neder-Over-
Heembeek (1020) 

  V V  V   

Sint-Gillis (1060)  V V     V 

Sint-Joost-ten-Node 
(1210) 

 V V    V  

Schaarbeek (1030) V V V    V  

Ukkel (1180)  Vp V     V 

Watermaal-
Bosvoorde (1170) 

 V V     V 

Sint-Lambrechts-
Woluwe (1200) 

V V V    V  

Sint-Pieters-
Woluwe (1150) 

V V V    V  
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(3) Mobiwest: 

Molenbeek: beperkt tot de wijken Machtens, Karreveld, Korenbeek, Marie José park, Scheutbos.  

(4) MOVEOplus:  

 Gemeente Anderlecht,  

 Brussel (1000): Vijfhoek, Noordwijk, Europese wijk, Squareswijk en Jubelpark 

 Sint-Jans-Molenbeek: Havenwijk, historisch Molenbeek, Weststation, Hertogin 
 

 (5) TrACTor: 1000 Brussel - Regio Louisalaan  
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2.2. Caligo – PZT (Psychiatrische zorg in de thuissituatie) 

Contact 

▪ Adres: Auguste Lambiottestraat 125 - 1030 Schaarbeek   

▪ Telefoon:  0496.26.55.60   

▪ Fax: / 

▪ E-mail: spad@casmmu.be 

▪ Website: http://www.casmmu.be/patients-et-proches/spad/ 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Per telefoon of e-mail. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Iedereen, familieleden en interveniënten. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 16 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid: Iedereen, familieleden en interveniënten. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  

o Mensen met een psychische aandoening.  

o Professionals in de thuiszorgsector. 

o Sociaal geïsoleerd publiek of waarvoor een laagdrempelig aanbod nodig is. 

o Ouderen in psychische nood, in woonzorgcentra of in de thuissituatie, alsook aan de professionele teams 

die hen begeleiden.  

 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:   

In de thuissituatie, in voorzieningen, in residentiële settings en in onze kantoren. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

Wordt per geval bekeken, na evaluatie door het team. 

▪ Duur: 

Wordt per geval bekeken, na evaluatie door het team. 

▪ Intensiteit:    

Om de 3 weken. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Niet aanwezig. 

▪ Taalaanbod:    

FR en NL. 

▪ Financiële aspecten:   

Gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Voor individuele opvolgingen, voornamelijk het oosten van Brussel, in volgende gemeenten: 

Oudergem, Etterbeek, Evere, Haren, Schaarbeek, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe. 

Voor de ouderenzorg: de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

mailto:spad@casmmu.be
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2.3. Interligne – PZT (Psychiatrische zorg in de thuissituatie) 

 

Contact 

▪ Adres:  Uniestraat 23 – 1210 Brussel (Sint-Joost) 

▪ Telefoon: 02 210 20 82 

▪ Fax: / 

▪ E-mail:  equipe.spad@interligne.be 

▪ Website: www.interligne.be 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Per telefoon of e-mail. 

▪ Wie kan contact opnemen? Patiënten, familie, hulpverleners. 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid: iedereen, familie of hulpverlener. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: psychiatrische problematiek. 

 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

Thuis of in de kantoren van Interligne in Sint-Joost. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

Onbepaald. 

▪ Duur:  

Varieert naargelang de situatie.   

▪ Intensiteit:  

Huisbezoek om de 3 weken. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Niet-medisch personeel. 

Taalaanbod:  

FR. 

▪ Financiële aspecten: 

Gratis. 

 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Sint-Joost - Schaarbeek - centrum van Brussel - Etterbeek - Elsene - Oudergem - Watermaal-Bosvoorde 

- Sint-Pieters-Woluwe - Sint-Lambrechts-Woluwe - Vorst - Sint-Gillis - Ukkel (alleen het gedeelte dat 

grenst aan Elsene). 

  

http://www.interligne.be/
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2.4. PZT CGG Brussel (voorheen Lila) 

Contact 

▪ Adres, telefoon en e-mail:  

• Regio Vorst, Ukkel, Sint Gillis en Anderlecht:  
Adres: CGG Brussel – deelwerking Zuid. Van Volxemlaan 169, 1190 Vorst 
Tel: 02 344 46 74  
Email: zuid@cgg-brussel.be 

• Regio Sint-Jans-Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem en Anderlecht: 
Adres: CGG Brussel – deelwerking West. Ninoofsesteenweg 120, 1080 Sint-Jans-Molenbeek  
Tel: 02 412 72 10  
Email: west@cgg-brussel.be 

• Regio Ganshoren, Koekelberg, Schaarbeek, Jette, Laken, Neder-Over-Heembeek en Haren:  
Adres: CGG Brussel – deelwerking Houba. Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-Ten-Node 
Tel: 02 478 90 90 
Email: houba@cgg-brussel.be  

• Regio 1000 Brussel, Sint-Joost-ten-Node, Schaarbeek, Evere, Sint-Lambrechts-Woluwe, Sint-
Pieters-Woluwe, Oudergem, Etterbeek, Elsene, Watermaal-Bosvoorde: 

Adres: CGG Brussel – deelwerking Kruidtuin. Haachtsesteenweg 76, 1210 Sint-Joost-ten-
Node.  
Tel: 02 511 06 60  
Email: kruidtuin@cgg-brussel.be 

▪ Fax: / 

▪ Website : https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be 

▪ Hoe en wanneer contact opnemen ? PZT CGG Brussel is telefonisch bereikbaar van maandag tem 

vrijdag tussen 9u en 17u. Kan ook via mail.  

▪ Wie kan de aanmelding doen? Zowel de cliënt, mantelzorger en hulpverlener kunnen een aanmelding. 

doen.  

Doelgroep 

▪ Leeftijd:  

vanaf 18 jaar.  

▪ Wie wordt begeleid: 

PZT CGG Brussel richt zich tot volwassen personen met een psychistrische problematiek in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest. We bieden begeleiding aan huis met als doelstellingen  netwerkontwikkeling of –

versteviging, toezien op continuïteit van zorg, voorkomen van opnames of deze zo kort mogelijk houden.  

PZT CGG Brussel richt zich ook naar hulpverleners en mantelzorgers/omgeving van de persoon met een 

psychiatrische problematiek dmv: 

o Zorgoverleg: tussen de persoon met een psychiatrische problematiek en diens betrokken hulpverleners 

en mantelzorgers, in functie van afstemming van de zorg en continuïteit.  

o Sensibilisering: vormingen over thema’s als psychose, stemmingstoornissen, angststoornissen, 

persoonlijkheidsstoornissen, hoe de signalen die hierop wijzen herkennen en hoe gericht doorverwijzen 

indien nodig.  

o Coaching: bespreking van moeilijkheden of onduidelijkheden in het omgaan met een psychisch kwetsbaar 

persoon. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  

Neen.   

mailto:zuid@cgg-brussel.be
mailto:west@cgg-brussel.be
mailto:houba@cgg-brussel.be
mailto:kruidtuin@cgg-brussel.be
https://www.centrageestelijkegezondheidszorg.be/
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Aanbod 

▪ Plaats van interventie: 

• Contacten met cliënten kunnen zowel op de dienst als op huisbezoek en in andere 

hulpverleningsettings plaatsvinden.  

• De interventies naar hulpverleners kunnen plaatsvinden op onze dienst of op de dienst waar de 

hulpverlener tewerkgesteld is. 

• Zorgoverleggen kunnen doorgaan bij de patiënt thuis of in de setting waar de hulpverlener 

tewerkgesteld is.  

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

• Na aanmelding wordt de vraag op de teamvergadering besproken. Na maximum 2 weken wordt 

de aanvrager gecontacteerd voor meer informatie, voor een afspraak of voor feedback van het 

team.  

▪ Duur :  

Onbepaald.  

▪ Intensiteit : 

• Casemanagement: Maximum 1 contact per week met cliënten. Naarmate er meer netwerk 

uitgebouwd is, worden afspraken meer in tijd verspreid.  

• Zorgoverleg: De intensiteitvan de zorgoverleggen worden bepaald door de partners ronde de 

tafel: soms is dit maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks. Dit is afhankelijk van de noden 

van het netwerk.  

• Coaching: dit kan eenmalig doorgaan, maar eveneens op systematische basis. De frequentie 

wordt bepaald in samenspraak met de aanvrager.  

• Sensibilisering: dit kan eenmalig doorgaan, maar er kan ook een reeks aangeboden worden. Dit 

wordt bepaald in samenspraak met de aanvrager.  

▪ Aanwezigheid medische functie : 
PZT CGG Brussel is ingebed in de multidisciplinaire teams van CGG Brussel.  

▪ Taalaanbod :  

PZT CGG Brussel richt zich naar Nederlandstalige cliënten en hulpverleners. Gezien de Brusselse context 

nemen zowel Nederlandstalige en Franstalige hulpverleners die betrokken zijn bij de cliënt deel aan het 

zorgoverleg, coaching of sensibilisering. Er worden ook anderstalige cliënten begeleid en waar nodig wordt 

er gewerkt met tolken.  

▪ Financiële aspecten :  

Tarieven CGG Brussel. Zorgoverleg, coaching en sensibilisering zijn gratis.  

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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2.5. Mobiwest 

Contact 

▪ Adres:  Dieleghemse Steenweg 30 - 1090 Jette   

▪ Telefoon: 0496/16 20 45  

▪ Fax: /   

▪ E-mail:  info@mobiwest.net  

▪ Website: nog niet operationeel. 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen?  Mobiwest ontvangt vragen per e-mail of via de telefoon. 

Mobiwest neemt binnen 72 uur contact op met de hulpvrager. 

▪ Wie kan de aanmelding doen?  Elke gebruiker van psychiatrische zorg, hulpverlener of naaste 

van mensen die psychiatrische zorg ontvangen, kan contact opnemen met onze diensten. Elke 

vraag wordt geanalyseerd door het team en beantwoord (opstart begeleiding, heroriëntatie 

indien nodig, enz.). 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: Vanaf 18 jaar.    

▪ Wie wordt begeleid:  

Elke volwassene met een complex, chronisch psychiatrisch probleem die dagelijkse ondersteuning nodig 

heeft (op vlak van mobiliteit, beschikbaarheid en begeleiding) om de toegang tot de zorg, de integratie 

in de gemeenschap en de meest waardige levensomstandigheden te behouden en te bevorderen. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

De begeleiding van het Mobiwest-team kan niet opstarten in een "crisis en noodsituatie" (zelfs al kan de 

begeleiding in tweede instantie gebeuren), maar wel nadien. De begeleiding na een ziekenhuisopname 

kan model staan, maar ook andere types begeleiding zijn mogelijk. 

  

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

De plaats van interventie zal worden bepaald door de klinische noodzaak (van de thuissituatie 

tot de supermarkt, van onze kantoren tot wachtkamers, enz.) 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

De start van onze interventie gebeurt maximaal 10 dagen nadat de aanmelding is gebeurd en 

door het team is aanvaard. 

▪ Duur:  

Volgens het adagium "zo kort als mogelijk, zo lang als nodig" zal de interventie door het team 

ten minste om de 6 maanden opnieuw worden geëvalueerd. 

Het mobiliseren van bestaande hulpbronnen, de uitbouw van een netwerk, de overdracht en de 

regie in handen van de patiënt zijn hierbij belangrijke waarden. 

▪ Intensiteit:  

De intensiteit wordt afgestemd op de noodzaak, de behoeften en de relevantie (van 3 keer per 

week tot 1 keer per maand). 

 



- 21 - 
 

▪ Aanwezigheid medische functie: 

Het team staat onder supervisie van een psychiater. 

▪ Taalaanbod:    

FR / NL. 

▪ Financiële aspecten:   

Gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Laken - Sint-Agatha-Berchem – Ganshoren – Koekelberg – Jette - Neder-Over-Heembeek 

Molenbeek: beperkt tot de wijken Machtens, Karreveld, Korenbeek, Marie José park, Scheutbos.  
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2.6. MoveoPlus 

 

Contact 

▪ Adres:  / 

▪ Telefoon: / 

▪ Fax: / 

▪ E-mail:  moveoplus@hermesplus.be 

▪ Website: www.hermesplus.be 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Via e-mail Moveoplus@hermesplus.be  Vermeld in de e-

mail in welke gemeente de persoon woont en hoe wij contact met u kunnen opnemen. 

Vervolgens stellen wij een contactpersoon voor om de aanvraag met de kandidaat en de 

betrokkene te bespreken. In dit gesprek beoordelen wij de verwachtingen en het engagement 

van beide partijen. De op deze manier verkregen informatie geeft ons een idee van de zorg die 

nodig is en van de organisaties die bij de gedeelde zorg kunnen worden betrokken. MoveoPlus 

gaat ervan uit dat de persoon of organisatie die de aanvraag indient, betrokken zal blijven bij de 

langdurige zorg. 

 

▪ Wie kan de aanmelding doen? MoveoPlus kan door iedereen gecontacteerd worden: de 

persoon zelf, professionelen (residentiële sector, eerste lijn, ...), familieleden en andere naasten. 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar 

▪ Wie wordt begeleid:  

volwassenen (vanaf 18 jaar) met psychische problemen en psychiatrische stoornissen die langdurige zorg nodig 

hebben op meerdere maatschappelijke vlakken: huisvesting, gezondheid, bezigheden en sociaal contact. Het 

mobiel team helpt de persoon in kwestie om op eigen benen te staan en bevordert zijn of haar maatschappelijke 

inburgering en herinschakeling. De persoon stippelt zelf een traject uit. Waar mogelijk worden 

ziekenhuisopnames vermeden of zo kort mogelijk gehouden. 

 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: personen met complexe 

psychologische problemen. 

▪  

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

In de thuissituatie. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

Wordt samen met de aanvrager bepaald. 

▪ Duur:  

Onbepaald.    

▪ Intensiteit:  

Aangepast aan de behoeften van de persoon. 

mailto:Moveoplus@hermesplus.be
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▪ Aanwezigheid medische functie:  

Psychiatrische en generalistische functie 

▪ Taalaanbod:  

FR / NL. 

▪ Financiële aspecten:   

Gratis voor algemene interventies, inclusief die door de psychiater. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Gemeente Anderlecht 

Brussel: Vijfhoek, Europese wijk, Squareswijk, Jubelpark en Noordwijk 

Sint-Jans-Molenbeek: Havenwijk, historisch Molenbeek, Weststation, Hertogin 

. 
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2.7. Prisme – PZT (Psychiatrische zorg in de thuissituatie) 

Contact  

• Adres:  Bonaventurestraat 44 - 1090 Jette 

• Telefoon: 0476/72.75.89 of 02/478.49.55  

• Fax: / 

• E-mail:  spadprisme@entreautres.be 

• Website: http://prismenordouest.be 

• Wanneer en hoe contact opnemen?  
TELEFOONPERMANENTIE: 

- Maandag van 13.00 tot 16.00 uur 

- Vrijdag van 9.30 tot 12.30 uur 

 

• Wie kan de aanmelding doen?  Iedereen: potentiële zorggebruikers, professionals, naasten in 
moeilijkheden 

Doelgroep  

• Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

• Wie wordt begeleid?  

De gebruiker en zijn of haar netwerk, de betrokken naasten of zorgverleners die niet onderlegd zijn op het 
vlak van geestelijke gezondheid (coaching – intervisie – opleiding)  

• Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden :  
Iedereen die lijdt aan een psychiatrische aandoening, ongeacht zijn statuut, kan een beroep doen op de 
diensten van Prisme. Als een dubbele diagnose wordt gesteld, moet de psychiatrische aandoening 
doorwegen om een begeleiding mogelijk te maken. 

 

Type aanbod  

• Plaats van interventie: 
In de thuissituatie of op een voor de begeleide persoon betekenisvolle plaats, alsmede in de lokalen van 

Prisme. 

Voor professionals: op hun werkplek of in de lokalen van Prisme (naargelang de capaciteit). 

• Duur:  
Onbepaald - Zo lang als nodig. 

• Intensiteit: 
Een ontmoeting om de drie weken. 

• Aanwezigheid medische functie: 
Niet aanwezig, vandaar de noodzaak van een medische referentiepersoon in het netwerk. 

• Taalaanbod: 
FR. 

• Financiële aspecten: 
Gratis. 

 

http://prismenordouest.be/
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Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Noordwesten van Brussel: 

Anderlecht (1070), Sint-Jans-Molenbeek (1080), Sint-Agatha-Berchem (1083), Ganshoren (1082), Koekelberg 

(1081), Jette (1090), Laken (1020), Neder-Over-Heembeek (1120) 
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2.8. Tela (107 Project Brussel-Oost) 

 

Contact 

▪ Adres: Kolonel Bourgstraat 108 A, 1030 Schaarbeek 

▪ Telefoon: 02/880 85 52 - 0490/117 000 

▪ Fax: 02/880 85 53 

▪ E-mail: tela@p107bxl-est.be 

▪ Site web: http://www.chjt.be/patients-et-proches/equipes-mobiles/tela 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Telefonisch, op werkdagen, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 

tot 17.00 uur, behalve woensdagochtend. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Iedereen. 

▪  

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

Aanmeldingen voor ouderen boven de 65 jaar zullen door een psychiater van het team aan de hand van 

klinische criteria tijdens een ontmoeting worden beoordeeld. 
  

▪ Wie wordt begeleid? 

Tela richt zich op personen met complexe psycho-sociale-affectieve problemen en wier klinische situatie 

zodanig is dat de mobiliteit en intensiteit van een team noodzakelijk is. Het team biedt psychologische, 

administratieve en medische ondersteuning en heeft tot doel een zorgnetwerk op te zetten en/of het 

bestaande netwerk te ondersteunen. 
 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Tela richt zich op personen in haar actiegebied: 

o die zwaar psychisch lijden, met een grote impact op hun dagelijks leven. 

o die moeilijkheden ondervinden bij hun sociale integratie en/of van wie de zorg- en 

ondersteuningsnetwerken uitgeput of onbestaande zijn. 

o die multidisciplinaire zorg nodig hebben.  

 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

De plaats wordt bepaald met de persoon die begeleid wordt. Tela komt hoofdzakelijk tussen in de 
thuissituatie, maar kan zich verplaatsen daar waar de persoon wenst te worden ontmoet. Tela kan ook 
mensen ontvangen in haar lokalen. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

Zo snel mogelijk. 

▪ Duur : 

Zo kort als mogelijk en zo lang als nodig . 

▪ Intensiteit:  

1x/week. 

mailto:tela@p107bxl-est.be
http://www.chjt.be/patients-et-proches/equipes-mobiles/tela
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▪ Aanwezigheid medische functie: 

Ja. Aanwezigheid van psychiaters in het team die geen behandelende psychiaters worden. 

▪ Taalaanbod:    

Frans, Nederlands en andere talen met een tolk. 

▪ Financiële aspecten: 

De tussenkomst van het team is gratis, enkel de gesprekken met de psychiater worden 

gefactureerd aan de mutualiteit.  

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Het oosten van Brussel: de gemeenten Haren, Schaarbeek, Sint-Joost-ten-Node, Evere, Sint-Lambrechts-

Woluwe, Sint-Pieters-Woluwe, Oudergem en Etterbeek. 
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2.9. trACTor 

Contact 

▪ Adres :  Opperstraat, 73  1050 Elsene. 
▪ Telefoon : 02/502 01 03 – 0478/491 995. 
▪ Fax : 02/512 27 77/ 
▪ E-mail : tractor@psc-elsene.be 
▪ Website : www.psc-elsene.be 
▪ Hoe en wanneer contact opnemen? Telefonisch of via e-mail op weekdagen van 9u tot 17u, met 

uitzondering van dinsdag voormiddag. 
▪ Wie kan de aanmelding doen? Iedereen. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid? 

Het gaat om een langdurige psychosociale begeleiding die verschillende levensgebieden kan omvatten, telkens 

afhankelijk van wat de persoon nodig heeft. Daarbij wordt er getracht om personen te bereiken die vaak geen 

voldoende aansluiting vinden bij traditionele zorg. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Personen met een ernstige psychiatrische aandoening 

 

Aanbod 

▪ Plaats van interventie: 

Waar de persoon zich bevindt (meestal bij de persoon thuis). 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

In de loop van de week na de aanvraag. Opstart is ook afhankelijk van de (eventuele) wachtlijst. 

▪ Duur: 

Zo kort mogelijk, zo langs als nodig. 

▪ Intensiteit: 

1 x per week, opschaling tot 3x per week is mogelijk. 

▪ Aanwezigheid medische functie : 

Ja. 

▪ Taalaanbod: 

Nederlands, Frans, Engels en samenwerking met een tolk indien nodig. 

▪ Financiële aspecten: 

Begeleiding bij trACTor is gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Elsene, Sint-Gillis, Ukkel, Vorst, Watermaal-Bosvoorde, regio Louisalaan  

  

mailto:tractor@psc-elsene.be
http://www.psc-elsene.be/
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3. TABEL SPECIFIEK AANBOD MOBIELE TEAMS  

Specifiek aanbod Mobiel team Actiegebied 
Zie 

informatiefiche   
 
Verslaving - 
Middelenmisbruik 

 
- Projet COVER 
- Le Renfort 
 

 
19 Brusselse gemeenten 

 
Blz.: 37 
Blz.: 38 
 

 

 
Overleg, coaching, 
intervisies, opleiding  
voor professionals 
 

 

- Interligne SPAD 
- Prisme SPAD 
- Caligo SPAD 
- PZT CGG Brussel 
- SMES support 
- Le Renfort 
- Projet COVER 
 

 

 
19 Brusselse gemeenten 

 

Blz.: 17 
Blz.: 24 
Blz.: 16 
Blz.: 18 
Blz.: 31 
Blz.: 38 
Blz.: 37 

 

Dubbele diagnose: 
verstandelijke 
handicap, psychische 
aandoening  
+ gedragsstoornissen 
 

 

 
 
- Maya 

 

 
 
19 Brusselse gemeenten 

 

 
 
Blz.: 33 

 

 
Kinderen - jongeren 
 

 

- BruStars 
- Karavelle 

- EPIK  

 

 

- 19 Brusselse gemeenten 
- 19 communes Bxl  
- Hele België 
 

 

Blz.: 39 
Blz.: 41 
Blz : 42 

 

Vanaf 16 jaar  
en 
volwassenen 
 

 

- EMC 
- Maya 

 

 

 
19 Brusselse gemeenten 

 

Blz.: 10 
Blz.: 33 
 

 
Gezinnen, naasten 

 
- Family Home Support  
 

 
19 Brusselse gemeenten  
 

 
Blz.: 32 

 

Internering 
 

- Eolia  
- Format 
 

 

19 Brusselse gemeenten  
19 gemeenten Brussel  
+ regio Halle-Vilvoorde 
 

 

Blz.: 34 
Blz.: 35 

 
Ouderen 
 

 
- Caligo 
- Mémoire Vivante 

 

 
19 Brusselse gemeenten 
Schaarbeek 

 
Blz.: 16 
Blz : 45 

 

Precariteit  
Dakloosheid 

 

- Mobiel 107-team Precariteit 
- SMES support 
- Projet COVER 

 

 

 
19 Brusselse gemeenten 

 

Blz.: 30 
Blz.: 31 
Blz : 37 
 

 
sociale huurders 
 

 
MTGG DMBSH 
 

 
19 Brusselse gemeenten 

 
Blz : 44 
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3.1. Mobiel 107-team Precariteit 

 

Contact 

▪ Adres : Paul-Henri Spaakkaan 19 - 1060 Sint-Gillis (1ste verdieping).  

▪ Telefoon: 0496/26.77.62 . 

▪ Fax: /  

▪ E-mail : info.107precarite@gmail.com   

▪ Website: /  

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Per e-mail of telefonisch van 9.00 tot 17.00 uur van maandag 

tot vrijdag. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Elke betrokkene (patiënt, naaste, professional en/of andere) kan 

contact met ons opnemen. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid?  

Het team begeleidt de betrokkene en zijn of haar omringende omgeving, met inbegrip van het 

"professionele" netwerk 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Het team werkt met kwetsbare volwassenen die dakloos of slecht gehuisvest zijn en die lijden of 

moeilijkheden hebben die verband houden met een bepaald psychologisch functioneren. De interventie 

wordt uitgevoerd met of zonder uitdrukkelijk hulpvraag en wanneer er binnen het informele of 

professionele netwerk dat de persoon omringt, geen of onvoldoende hulpbronnen voorhanden zijn.

   

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

Dit wordt bepaald door de betrokken persoon en zijn leefomgeving. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

'Nieuwe aanvragen’ worden besproken in de wekelijkse teamvergadering. 

▪ Duur:  

Onbeperkt.   

▪ Intensiteit:  

Op het ritme van de betrokkene. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Geen medische functie. 

▪ Taalaanbod:  

FR-NL-EN. 

▪ Financiële aspecten:  

Gratis dienst.  

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Het mobiele 107-team Precariteit is actief in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

mailto:info.107precarite@gmail.com
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3.2. SMES Support (het voormalige “Cellule d’Appui du SMES”) 

SMES Support is een multidisciplinair mobiel team dat snel hulp verleent aan eerstelijnswerkers in de sociale 

sector en de gezondheidszorg die zich in een impasse bevinden in hun hulpverlening aan een zorggebruiker 

(vastlopen in het project, ongerustheid over zijn of haar fysieke of psychische toestand, risico op uitzetting, de 

geboden hulp afwijzen enz.). 

Contact 

▪ Adres: Vooruitgangstraat 323, 1030 Schaarbeek. 

▪ Telefoon: 02/502 69 49 

▪ Fax: / 

▪ E-mail: support@smes.be  

▪ Website: www.smes.be  - www.smes.be/fr/support/ 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Per telefoon of per e-mail. 

▪ Wie kan contact opnemen? Professionals. 
 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: Geen leeftijdsgrens. 

▪ Wie wordt begeleid ?  

In de eerste plaats de zorgprofessionals en ‘in uitzonderlijke gevallen’ de gebruikers 

▪ Specifieke doelgroep:    

De eerstelijnswerkers uit de sociale sector, de sector van de thuislozen en de gezondheidssector die met 

mensen werken die in extreme armoede leven en tegelijk psychische problemen hebben (hulp afwijzen, geen 

hulp vragen). Indien nodig kan in een volgend stadium een gesprek plaatsvinden met de gebruiker, dit steeds 

in overleg met de medewerker die daarom vraagt. De gebruiker kan ook tijdelijk worden opgevolgd tot het 

netwerk de fakkel overneemt. 
 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:   

Werkplek van de professionals, woonplek van de zorggebruikers (op straat, in een voorziening, in de 

thuissituatie, ...) 

▪ Duur: 
Geen tijdslimiet.  Interventie binnen maximaal een week. 

▪ Intensiteit:   

Varieert, afhankelijk van de situatie. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Neen. 

▪ Taalaanbod:  

Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Turks, Duits, Pools. 

▪ Financiële aspecten:  

Gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) :   

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

mailto:support@smes.be
http://www.smes.be/
http://www.smes.be/fr/support/
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3.3. Family Home Support (FHS) - SIMILES BRUXELLES 

 

Contact 

▪ Adres: Maria Malibranstraat 49, 1050 Brussel. 

▪ Telefoon: 02/511 99 99. 

▪ Fax: / 

▪ E-mail: info@similes.brussels 

▪ Website: www.similes.org 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Per telefoon of per e-mail. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Alle volwassenen in de omgeving van een persoon die een crisis doormaakt 

of alle teams/instellingen die te maken hebben met een psychotische persoon die in een moeilijke situatie 

verkeert met zijn of haar familie of bij wie er relationele spanningen zijn binnen het gezin. 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: het gezin kan bestaan uit kinderen, jongeren en volwassenen. 

▪ Wie wordt begeleid? Familieleden, naasten, ondersteuning van professionals. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Psychoses en aanverwante stoornissen. 

 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

Thuis of in een instelling naar keuze (ziekenhuis, mobiel team, Similes …). 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt :  

Zo snel mogelijk. 

▪ Duur:     

Onbepaald. 

▪ Intensiteit:    

Wekelijks of maandelijks. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Niet verplicht. 

▪ Taalaanbod:    

FR /NL. 

▪ Financiële aspecten:   

De eerste consultatie is gratis, daarna bedraagt het persoonlijk aandeel 4 of 11 euro met een vignet van 

het ziekenfonds. 

Territorium/actiegebied (gemeenten):  

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  

mailto:info@similes.brussels
http://www.similes.org/
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3.4. Maya (Mobiele interventiecel - MIC) 

 

Contact 

▪ Adres: Kolonel Bourgstraat 108A, 1030 Schaarbeek. 

▪ Telefoon:  Coördinatie: 0490/11.42.11 / Nieuwe aanmeldingen: 0490/11.42.12 

▪ Fax: / 

▪ E-mail: info@maya.brussels  

▪ Site web: http://maya.brussels 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Telefonisch van maandag tot vrijdag van 9u tot 17u. 

▪ Wie kan contact opnemen? Zorggebruiker, naaste, familie, professional... iedereen in de omgeving van 

de patiënt of de patiënt zelf. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 16 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid? De patiënt en zijn familie en/of professionele begeleiders. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Volwassenen met een dubbele diagnose: met een verstandelijke handicap, psychische aandoening en 

gedragsstoornissen (of die deze zouden kunnen ontwikkelen). 

 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  I 

In de thuissituatie, waar de zorggebruiker zich bevindt. In het gezin, in een voorziening. 

▪ Duur:     

Onbepaald. 

▪ Intensiteit:    

Varieert afhankelijk van de vraag. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Een psychiatrisch huisbezoek is mogelijk. 

▪ Taalaanbod:   

FR, NL, ENG. 

▪ Financiële aspecten:   

Gratis. 

▪ Bijkomende opdrachten:  

Intersectorale onderdompelingen tussen professionals en bewustmaking/opleiding binnen voorzieningen, 

groep ‘Passerelles’: overleg tussen de verschillende sectoren over de situatie op het terrein. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  

mailto:info@maya.brussels
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3.5. EOLIA - Mobiel team in het kader van het zorgtraject voor geïnterneerden van het hof van 

beroep te Brussel, Antenne Brussel-Hoofdstad 

Contact 

▪ Adres: Team Eolia, Kolonel Bourgstraat 108A - 1030 Brussel. 

▪ Telefoon: 02/215.02.73. 

▪ Fax: / 

▪ Courriel: eolia@outreaching.be 

▪ Site web: / 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Mensen kunnen contact opnemen via e-mail, per post en/of 

telefonisch. 

▪ Wie kan contact opnemen? De geïnterneerde die opgevolgd wenst te worden, familieleden of 

naasten, professionele zorgverleners uit de geestelijke gezondheidsnetwerken en professionals op het 

vlak van justitie. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid? Personen met een interneringsstatuut. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Personen met een interneringsstatuut. 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

Op de plaats waar de persoon in kwestie verblijft (gevangenis, ziekenhuis, woning, enz.) We kunnen 

de opgevolgde personen ook naar onze kantoren in het Brussels Gewest laten komen. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

De periode waarin de aanvraag wordt onderzocht, die over het algemeen een maand duurt, wordt met 

de betrokkene overeengekomen wanneer wij hem/haar ontmoeten tijdens een eerste gesprek.  De 

begeleiding gaat door tot de uiteindelijke vrijlating. We kunnen de persoon die definitief werd 

vrijgesteld van de interneringsmaatregel drie maanden (1x verlengbaar) lang opvolgen. 

▪ Duur: 

Vanaf de opstart van het begeleidingstraject tot de definitieve opheffing van de interneringsmaatregel. 

▪ Intensiteit:  

Varieert, afhankelijk van het begeleidingstraject. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Niet-medische interventie.  

▪ Taalaanbod:   

FR. 

▪ Financiële aspecten:  

Gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Tussenkomst in het rechtsgebied van het Brusselse Hof van Beroep, in de 19 gemeenten van het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest  

mailto:eolia@outreaching.be
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3.6. FORMAT (forensisch mobiel team, regio Halle-Vilvoorde-Brussel) 

Contact 

▪ Adres :  

o Zorggroep Sint-Kamillus, Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek (= hoofdzetel) 

o PZ Sint-Alexius, Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen (= aanloopadres) 

▪ Telefoon: 0492/13.47.23 (Lena Boons, coördinator), 0470/96.55.20 (dr. Jeroen Decoster, psychiater) 

▪ Fax: / 

▪ E-mail: lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be of jeroen.decoster@kamillus.broedersvanliefde.be 

▪ Website: https://www.kamillus.be/zorgaanbod/mobiele-psychiatrische-zorg/sppit-format  

▪ Hoe en wanneer contact opnemen? Contact opnemen kan via email of telefonisch, van maandag tot en met 

vrijdag tussen 9u en 17u.  

▪ Wie kan de aanmelding doen? Aanmelden kan via het aanmeldingsformulier. Dit aanmeldingsformulier en 

het formulier ‘Geïnformeerde Toestemming’ vraag je aan via 

freya.vanimschoot@kamillus.broedersvanliefde.be of femke.damoiseaux@kamillus.broedersvanliefde.be 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: Begeleiding is mogelijk bij personen vanaf de leeftijd van 18 jaar.   

▪ Wie wordt begeleid:  

Mannen en vrouwen met een psychische kwetsbaarheid en een juridisch statuut (internering, voorwaardelijke 

invrijheidsstelling, probatiemaatregel, elektronisch toezicht), wonend in de regio Halle-Vilvoorde-Brussel, die 

nood hebben aan forensische ondersteuning. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  

FORMAT begeleidt personen met een interneringsstatuut (internering, voorwaardelijke invrijheidsstelling, 

probatiemaatregel, elektronisch toezicht). 

 

Aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

FORMAT begeleidt personen in de thuissituatie. Dit verwijst naar de plaats waar de cliënt woont en kan dus 

op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Enkele voorbeelden zijn: eigen woonst, beschut wonen, 

PVT, woonst van familie. Indien een begeleiding tijdelijk niet georganiseerd kan worden in de thuissituatie, 

zijn wij steeds in de mogelijkheid om ons te verplaatsen naar een alternatieve locatie. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

FORMAT streeft ernaar om binnen 1 maand na aanvraag de cliënt en verwijzer op de hoogte te brengen van 

in/exclusie. 

▪ Duur:  

FORMAT begeleidt haar cliënten zolang het juridisch statuut van toepassing is. Indien de nood aan forensisch 

ondersteuning doorheen de begeleiding niet meer van toepassing is, verwijst FORMAT haar cliënten door 

naar een regulier mobiel team.    

▪ Intensiteit:  

FORMAT organiseert wekelijks een huisbezoek. We schalen de zorg op waar nodig en bouwen af waar 

mogelijk (FACT-model).  

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Dr. Jeroen Decoster is superviserend psychiater binnen FORMAT. 

mailto:lena.boons@kamillus.broedersvanliefde.be
https://www.kamillus.be/zorgaanbod/mobiele-psychiatrische-zorg/sppit-format
mailto:freya.vanimschoot@kamillus.broedersvanliefde.be
mailto:femke.damoiseaux@kamillus.broedersvanliefde.be
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▪ Taalaanbod:  

FORMAT begeleidt cliënten die de Nederlandse, Franse of Engelse taal machtig zijn. 

▪ Financiële aspecten:  

De begeleiding van FORMAT is gratis.  

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

FORMAT begeleidt personen in de regio Halle-Vilvoorde-Brussel. Op onderstaande kaart zijn dit de steden en 

gemeente met een blauwe arcering. Specifiek gaat het dus over de steden en gemeenten die tot de volgende 

eerstelijnszones behoren: Bravio, Grimbergen, Zennevalei, Pajottenland, Amalo en Bruzel. 
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3.7. Project Cover (voorheen Combo) 

Onder leiding van het project Lama 

Contact 

▪ Adres:  Amerikaansestraat 211, 1050 Elsene. 

▪ Telefoon: 0496/300.928 

▪ Fax  : /  

▪ E-mail : dekoninck.r@projetlama.be; clement.redondo@samusocial.be 

▪ Website: WWW.COVER.BRUSSELS (Website in aanbouw)  

▪ Hoe en wanneer contact opnemen? van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Zorgprofessionals en particulieren 

 

Doelgroep  

▪ Leeftijd? Elke leeftijd. 

▪ Wie wordt begeleid? Begunstigden die in een kraakpand of in een noodopvang verblijven. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  

o Geestelijke gezondheid, verslavingszorg, thuisloosheid. 

o Gezamenlijke interventie in kraakpanden om het infectiegevaar in te perken (COVID-19, 

tuberculose, schurft, bedwantsen enz.). 

o De sociale/gezondheidssector opleidingen aanbieden en sensibiliseren voor de opvang van 

kwetsbare groepen die kampen met thuisloosheid, verslavingen en mentale problemen. 

 

Aanbod 

▪ Plaats van interventie: 

In kraakpanden, noodopvang, op straat en in de partnervoorzieningen. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

3 tot 10 dagen. 

▪ Duur:  

Zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig. 

▪ Intensiteit:  

Geval per geval. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Ja. 

▪ Taalaanbod:  

Frans, Engels, Roemeens, Italiaans, Spaans, Arabisch, Lingala, Tigrinya, Amhaars. 

▪ Financiële aspecten :  

Gratis voor de gebruikers. 

De opleidingen voor professionals zijn tegen betaling. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten)  

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

  

mailto:dekoninck.r@projetlama.be
mailto:clement.redondo@samusocial.be
http://www.cover.brussels/
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3.8. Le Renfort 

 
Gespecialiseerd outreach project verslavingen van de consultatie-eenheid van Centre Médical Enaden 
 
Contact 

▪ Adres: Sint-Bernardusstraat 114, 1060 Brussel 

▪ Telefoon: +32 2 534 63 73 

▪ Fax: 02 534 53 94 

▪ E-mail : lerenfort@enaden.be 

▪ Website: https://enaden.be/ 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Ofwel per e-mail (lerenfort@enaden.be), ofwel per telefoon op 

maandag van 10.00 tot 16.00 uur of op vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur op het nummer 02/534.63.73. 

▪ Wie kan contact opnemen? De persoon die van onze ondersteuning wenst gebruik te maken of een 

naaste of een professional. 

 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar 
▪ Wie wordt begeleid: 

De zorggebruiker, met de mogelijkheid om ook zijn netwerk te ontmoeten. We organiseren ook intervisie 
met professionals. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  
Problemen met drugs-, alcohol- en/of medicijngebruik; psychische problemen; (risico op) sociale uitsluiting. 
 
 

Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  
In één van onze vestigingen: in Sint-Agatha-Berchem (Gentsesteenweg 1022) of in St-Gillis (Sint-
Bernardusstraat 114); op verplaatsing naar behoefte. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:   

Elk nieuwe aanvraag wordt door het team besproken. De interventietijd is variabel, afhankelijk van de 

situatie. Er wordt snel gereageerd (binnen acht dagen). 

▪ Duur:  

           Onbepaald. 

▪ Intensiteit:  

           Varieert naargelang de situatie. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

           Ja, aanwezigheid van een psychiater in het team. 

▪ Taalaanbod:  

            FR, ENG, ES. 

▪ Financiële aspecten:  

De interventies door de psycholoog en maatschappelijk werker ter plaatse zijn gratis. 

Medische consultaties zijn betalend (derdebetalersregeling is mogelijk). 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten):  

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

mailto:lerenfort@enaden.be
https://enaden.be/
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3.9. Bru-Stars  

Voorziening: Mobiel (crisis- en langdurige zorg) team van het Bru-Stars Netwerk, Brussels Netwerk 

Geestelijke Gezondheidszorg voor Kinderen en Jongeren. 

 

Contact 

▪ Adres: Leopold II laan 184D - 1080 Brussel. 

▪ Telefoon: 0485/71.19.42. 

▪ Fax: 02/319.52.47. 

▪ E-mail: / 

▪ Website: www.bru-stars.be 

▪ Wanneer en hoe contact opnemen? Bru-Stars is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met 

vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 16.00 uur. 

Voor crisissituaties: aanvragen kunnen worden gedaan bij Crisis-BXL, dat 7 dagen per week, 24 uur per 

dag bereikbaar is. Meer info op www.crisis-bxl.be  

▪ Wie kan de aanmelding doen? Elke professional die in contact staat met kinderen/jongeren in Brussel. 

 

Doelgroep 

• Leeftijd: 0-18 jaar, met speciale aandacht voor de transitie naar volwassenheid (16-23 jaar).  

• Wie wordt begeleid: Elk kind of elke jongere die een probleem heeft waarvoor geestelijke 

gezondheidszorg nodig is. Zij moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen of er hun 

hoofdverblijfplaats hebben. 

• Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  

Elk kind/jongere met een probleem waarvoor geestelijke gezondheidszorg nodig is.  

Wij begeleiden ook kinderen en jongeren met een dubbele diagnose.  

 

Specifieke indicaties voor crisissituaties: 

o Acute crisissituatie die leidt tot ernstig, complex en meervoudig psychisch lijden bij de jongere 

en/of in zijn gezin, zijn naaste omgeving 

o De moeilijkheden overschrijden de draagkracht van de directe omgeving 

 

Specifieke indicaties voor langdurige situaties: 

o Kinderen en jongeren met een ernstige, complexe en meervoudige problematiek 

o Jongeren die geen toegang hebben tot eerstelijnszorg of niet-mobiele specialistische zorg 

wegens medische, sociale en/of familiale redenen 

Bepaalde subgroepen met hun eigen kenmerken: 

o Jongeren met psychiatrische problemen die onder een ("forensisch") rechterlijk bevel staan  
o Kinderen of adolescenten met een dubbele diagnose, een verstandelijke handicap 

gecombineerd met een psychologisch of psychiatrisch probleem 

 

 

 

http://www.bru-stars.be/
http://www.crisis-bxl.be/
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Type aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

In de thuissituatie (thuis, school, instelling, enz.). 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:   

Mobiel crisisteam 
o Analyse van de aanvraag: binnen 48 tot 72 uur. 
o Crisisbijeenkomst - met de aanvrager zodra het kan. 

Mobiel team langdurige zorg:  
o Analyse van de aanvraag: binnen de week. 
o Eerste afspraak om de situatie met de aanvrager te analyseren. 

▪ Duur:    

o Mobiel crisisteam: de opvolging duurt 4 tot 6 weken (1x verlengbaar). 

o Mobiele team langdurige zorg: de opvolging duurt 2 tot 12 maanden (1x verlengbaar). 

▪ Intensiteit:  

Mobiel crisisteam: Frequentie aangepast aan de specifieke vraag; gemiddeld 1 à 2 contacten per week. 

Mobiel team langdurige zorg: Frequentie aangepast aan de specifieke vraag; gemiddeld 1 contact per 2 

weken. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Ja, mogelijk. Het Bru-Stars team beschikt over meerdere kinderpsychiaters. 

▪ Taalaanbod:  

NL, FR, EN, IT, SP, Arabisch, … en er kan beroep gedaan worden op tolken. 

▪ Financiële aspecten:  

De diensten van het mobiele team zijn gratis en Bru-Stars houdt ook rekening met aanvragen van niet-

begeleide minderjarige vreemdelingen, vluchtelingen en mensen die niet in orde zijn met hun 

mutualiteit. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

De 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
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3.10. Equipe ambulatoire Karavelle « in & out reaching 

Instelling: Centre Hospitalier Jean Titeca  

Contact 

▪ Adres: Luzernestraat 11, 1030 Schaarbeek; kantoren: Luzernestraat 22. 

▪ Telefoon: 02/880.85.55 of 0494/38.10.11 (E. Joiret, psycholoog). 

▪ Fax: 02/880.85.56. 

▪ E-mail: secretariat.ados@chjt.be  

▪ Website: www.chjt.be  

▪ Hoe en wanneer contact opnemen? Van 9.00 tot 17.00 uur, op 02/880.85.55 of 0494/38.10.11. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Professionals uit de geestelijke gezondheidszorg, justitie, jeugdhulp, 

jeugdbescherming, gehandicaptensector. 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: tussen 12 en 17 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid? Jongens tussen 12 en 17 jaar die eventueel terecht kunnen in de intensieve 

behandelingsunits ‘Karibu’ en ‘Kallima’ (jeugdpsychiatrie) van het CHJ Titeca of die al op die afdelingen 

werden opgenomen. 

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden:  

Mannelijke adolescenten voor wie de doorverwijzing naar een verplichte of vrijwillige medisch-

psychologische behandeling op de afdeling jeugdpsychiatrie van een ziekenhuis, van ons opnameteam 

moet uitgaan of ambulant moet worden opgevolgd.  

Aanbod 

▪ Plaats van interventie:  

In de eerste plaats binnen het werkingsterrein van de hoven van beroep van Brussel en Wallonië. 

▪ Snelheid waarmee op de vraag gereageerd wordt:  

Te bepalen naargelang de medische indicatie. 

▪ Duur:  

Van een paar dagen tot verschillende maanden.   

▪ Intensiteit:  

Varieert naargelang de indicatie. 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Ja, verschillende disciplines (jeugdpsychiatrie, psychologie en opvoedkundige ondersteuning). 

▪ Taalaanbod:  

Hoofdzakelijk Franstalig. 

▪ Financiële aspecten:  

Gratis als de behandeling verplicht is, met uitzondering van het medisch consult. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Werkingsterrein van de hoven van beroep van Brussel, Luik en Bergen. Bij nabehandeling na een 

ziekenhuisopname: uitzonderlijk het werkingsterrein van de hoven van beroep van Gent en Antwerpen. 
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3.11. EPIK (Epsylon versterkingsproject K) 

Instelling: EPSYLON --> AERA+  

Dit versterkingsproject kadert in het nieuwe geestelijke gezondheidsbeleid voor kinderen en jongeren. AREA+ 

heeft een nieuw multidisciplinair team samengesteld dat instaat voor de taken binnen het versterkingsproject 

met de K-bedden. Het team kreeg de naam ‘EPIK’, dat staat voor ‘Epsylon Projet d’Intensification K’. 

Contact 

▪ Adres: Sint-Jobsesteenweg 294, 1180 Brussel. 
▪ Telefoon: 02/430.75.00. 
▪ Fax: / 
▪ E-mail: epik@epsylon.be 
▪ Website: https://www.epsylon.be/index.php/hospitalisations/area/projet-epik 
▪  Hoe en wanneer contact opnemen? Contact opnemen met EPIK en het project opstarten kan alleen via 

een psychiater van AREA+. Planning van de afspraken: op werkdagen van 9.00 tot 16.30 uur. 
Voor vragen of bijkomende informatie kunt u contact opnemen met dhr. Zahedi, teamverantwoordelijke van 

EPIK : b.zahedi@epsylon.be, GSM:  0491/921.207 
▪ Wie kan de aanmelding doen? Jongeren, familieleden, instellingen, netwerken ... Alle betrokkenen 

(naasten of professionals) die zich zorgen maken over de gezondheid van de gebruiker en over de 
gebruiker zelf. 

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: 12 tot 21 jaar. 
▪ Wie wordt begeleid? De jongere (begunstigde) + gezin, en het netwerk van de jongere in de ruime 

betekenis van het woord 
▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: kinderen en jongeren met meervoudige, 

complexe multifactoriële psychische aandoeningen waarvoor een ziekenhuisbehandeling noodzakelijk is.  
 

Aanbod 

Het EPIK-team bestaat uit 2 psychologen, 1 verpleegkundige, 1 maatschappelijk werker, 3 vormingwerkers, 2 

assistent-psychologen, 1 coördinator. Er wordt zowel voor als na de ziekenhuisopname van de jongeren bij AREA+ 

therapeutische zorg aangeboden.  

Vooraf: EPIK staat in voor de preventie, begeleiding en opvolging van de jongere, en dit in overleg met zijn of haar 

familie en netwerk, zowel bij de jongere thuis als daarbuiten. De ontmoetingen met de jongere en zijn of haar 

familie vormen een voorbereiding op de ziekenhuisopname en kunnen gepaard gaan met een aantal 

therapeutische activiteiten, wanneer de zorgvraag nog onduidelijk blijkt. 

Achteraf: Wanneer de ziekenhuisbehandeling van de jongere ten einde loopt, kan het EPIK-team door de 

ziekenhuisartsen van AREA+ worden ingeschakeld om de geboekte resultaten van de opname te bestendigen en 

de jongere te begeleiden tijdens de verdere behandeling. 

Het EPIK-team werkt altijd in duo. De gesprekken met de jongeren en hun familie vinden plaats op afspraak, op 

regelmatige basis, bij de jongere thuis of daarbuiten. Het EPIK-team kan de jongere ook aanmoedigen om deel te 

nemen aan bepaalde activiteiten (sport, kunst enz.) die bij AREA+ plaatsvinden. 

 

mailto:b.zahedi@epsylon.be
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▪ Plaats van interventie:  
Mobiel team --> op verplaatsing, thuis bij de jongere, bij AREA+, op een af te spreken locatie. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  
Kan opgestart worden vanaf de aanvraag van de psychiater van AREA+. 

▪ Duur:  
Vooraf: de aanloopfase tot de ziekenhuisopname van de jongere ; achteraf: 6 werken, verlengbaar 

▪ Intensiteit:  
1 tot 3 consultaties per week (naargelang de situatie). 

▪ Aanwezigheid medische functie:  
Neen. 

▪ Taalaanbod:  
FR – NL. 

▪ Financiële aspecten:  
Gratis. 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

België. 
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3.12. MTGG DMBSH 

Mobiel team geestelijke gezondheid van de Dienst voor Maatschappelijke Begeleiding van Sociale 

Huurders. 

 

Contact  

▪ Adres: Guldenvlieslaan 72, 1060 Sint-Gillis. 

▪ Telefoon:  02/502.88.15. 

▪ Fax: 02/502.39.26. 

▪ E-mail: infodirection@sasls.irisnet.be 

▪ Website: https://slrb-bghm.brussels/nl/huurder-zijn/uw-sociale-begeleiding 

▪ Hoe en wanneer contact opnemen? Nieuwe aanvragen moeten telefonisch of via e-mail worden 

doorgegeven, op weekdagen. Van 9.00 tot 16.00 uur. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? De dienst maatschappelijk werk van de 16 OVM’s (openbare 

vastgoedmaatschappijen).  

 

Doelgroep 

▪ Leeftijd: vanaf 18 jaar. 

▪ Wie wordt begeleid? sociale huurders en alle personen die bij hen wonen.  

▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 

Bewoners van een sociale woning die met een geestelijke gezondheidsproblematiek kampen en voor wie de 

maatschappelijk werker van de OVM begeleiding noodzakelijk acht (van preventieve begeleiding tot 

crisisinterventie). 

 

Aanbod 

▪ Plaats van interventie: 

Het mobiele team komt aan huis of in de leefomgeving van de huurder. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt: 

Het mobiele team beoordeelt de urgentie in nauw overleg met de maatschappelijk werker van de OVM. 

▪ Duur:  

Alle interventies op het terrein gebeuren in overleg met de maatschappelijk werker van de OVM die belast 

is met het dossier (in duo). De duur van de interventie wordt geval per geval bekeken en eindigt wanneer de 

maatschappelijk werker aangeeft dat hij of zij het dossier verder alleen kan opvolgen. 

▪ Intensiteit:  

Flexibel naargelang de situatie.  

▪ Aanwezigheid medische functie: I 

In onderhandeling. 

▪ Taalaanbod:  

FR, NL. 

▪ Financiële aspecten:  

Gratis. 

Territorium/actiegebied (gemeenten)  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

mailto:infodirection@sasls.irisnet.be
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3.13. Mémoire Vivante (Project gericht op senioren) 

Instelling: La Gerbe Ssm 

Contact 

▪ Adres: Thiéfrystraat 45, 1030 Schaarbeek. 

▪ Telefoon: 02/216.74.75 . 

▪ E-mail:  memoirevivante@lagerbe.be 

▪ Website: www.lagerbe.be 

▪ Hoe en wanneer contact opnemen? Telefonisch, van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 

▪ Wie kan de aanmelding doen? Aanvragen voor een individuele begeleiding kunnen van de bejaarde zelf 

uitgaan of van andere interveniënten, zoals naasten of professionals uit de sociale en gezondheidssector: 

ziekenhuizen, rusthuizen, dagcentra, artsen enz.  

Doelgroep 

▪ Leeftijd? Mémoire Vivante begeleidt 65-plussers. 
▪ Wie wordt begeleid? 
Indien van toepassing verlenen wij begeleiding in samenspraak met de naaste omgeving van de betrokken 
persoon (familieleden, vrienden enz.), maar evenzeer met het netwerk (zorgprofessionals, buren enz.) en de 
buurt (gebouw, wijk enz.) van de senior. Op die manier bouwen we met verschillende actoren een opvangnet 
uit waarin de bejaarde centraal staat. Vanuit die dynamiek kunnen we de problemen en het leed van de 
oudere in kwestie doorgronden en aanpakken. 
▪ Specifieke doelgroep, pathologie of bijkomende moeilijkheden: 
Sinds 1989 maakt Mémoire Vivante deel uit van de dienst Mentale gezondheid ‘La Gerbe’. Het project richt 
zich specifiek tot senioren. De preventie van problemen die te maken hebben met veroudering behoort tot 
de opdrachten van de vzw. Doelstellingen: tools en persoonlijke vaardigheden aanreiken om de oudere 
opnieuw een maatschappelijke invulling te bieden en het leed veroorzaakt door isolement te milderen. 

 

IN DE PRAKTIJK 

Het team van Mémoire Vivante zet zich elke dag opnieuw in om:  

o senioren op te vangen, te begeleiden en te ondersteunen. 

o geïsoleerde senioren hulp aan te bieden en individueel op te volgen. 

o sociale banden aan te halen via aangepaste activiteiten voor bejaarden. 

Aanbod 

▪ Plaats van interventie: 

De individuele begeleiding is in de eerste plaats bedoeld voor Schaarbeekse ouderen die nog thuis wonen. 

Het kan echter ook gebeuren dat Mémoire Vivante wordt ingeschakeld voor begeleiding in een rusthuis 

of dat de oudere verkiest zelf naar La Gerbe te komen voor de zorggesprekken. 

▪ Snelheid waarmee op de aanvraag gereageerd wordt:  

Gemiddeld 1 week. 

▪ Duur:  

Naargelang het geval en volgens de noden van de oudere.   

▪ Intensiteit:  

Gemiddeld 1x/week. (Kan worden aangepast naargelang de situatie van de oudere). 

▪ Aanwezigheid medische functie:  

Ons team bestaat uit vormingswerkers en een psycholoog. 

mailto:memoirevivante@lagerbe.be
http://www.lagerbe.be/
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▪ Taalaanbod:  

FR. 

▪ Financiële aspecten: 

Mémoire Vivante hanteert sociale tarieven: het definitieve prestatiebedrag wordt bepaald op basis van 

de financiële situatie van de begunstigde (van 0 tot 15 euro). 

 

Territorium/actiegebied (gemeenten) 

Schaarbeek 
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OP INITIATIEF VAN 

 

 

Tel : 02 289 09 60 

info@platformbxl.brussels  

 

 

 

 

 

Met steun van : 

mailto:info@platformbxl.brussels

