
   

GGZ NETWERK HALLE-VILVOORDE 

SPPiT 

 
Mobiel team voor langdurige 

psychiatrische zorg aan huis.  

WIE ZIJN WIJ ? 

Het multidisciplinair SPPiT-team is 

samengesteld uit casemanagers, psychiaters, 

psychologen, maatschappelijk werkers, 

overlegorganisatoren en (familie-) 

ervaringsdeskundigen. 

 

VOOR WIE ? 

Voor volwassenen met een  gekende, ernstige 

en langdurige psychiatrische kwetsbaarheid en 

nood aan ondersteuning op verschillende 

levensdomeinen zoals: wonen, werk, vrije tijd, 

uitbouw netwerk, gezondheid… 

Doelstelling van de behandeling en/of 

begeleiding aan huis is de kwaliteit van leven 

en functioneren te optimaliseren, alsook, waar 

mogelijk, (her-)opname voorkomen.  

 

HOE WERKEN WE ? 

Aan huis : Onze casemanagers begeleiden 

mensen in hun eigen leefomgeving van 

maandag tot vrijdag tussen 8.00 en 20.00 uur. 

Herstelondersteunend : De zorg sluit  nauw 

aan bij de zorgnoden en -vragen van de cliënt. 

Hierbij neemt hij-/zij zelf de regie in handen 

met de focus op eigen mogelijkheden en 

kansen. 

Flexibel: De zorg evolueert naargelang 

noodzaak in intensiteit en duur. 

 

Geïntegreerd: Het SPPiT-team werkt samen met de 

omgeving (familie & mantelzorgers) en   andere hulp- 

en zorgverleners (professioneel netwerk), in overleg 

met de cliënt. 

Overleg en coördinatie:  De basis hiervoor vormt 

het multidisciplinair overleg. 

Betrokkenheid van huisarts en andere 

eerstelijnszorgverleners zijn hierin cruciaal.  

Ondersteuning van de eerste lijn: Sensibiliseren en 

coachen, alsook overdracht van GGZ-expertise  

 

ZORGAANBOD VOOR SPECIFIEKE DOELGRPOEPEN 

 

Tijdelijke psychiatrische begeleiding in de thuissituatie 

of thuisvervangende woonvorm  

 

SPPiT– Mobiel Team NAH 

Voor personen met een Niet Aangeboren Hersenletsel 

 

SPPiT -  Mobiel Team verstandelijke beperking 

Voor personen met een verstandelijke beperking  

 

SPPiT-FORMAT 

Voor personen met een interneringsstatuut  

 

Deze doelgroepwerkingen worden ondersteund 

vanuit de Zorggroep Sint-Kamillus. Naast de 

begeleiding van patiënten wordt ook ondersteuning 

aan zorgverleners geboden d.m.v. informatie, 

coaching, advies bij de uitbouw van een zorgtraject. 

Meer info over de doelgroepwerkingen: 

www.savha.be/mobiele-teams 

 

Samenwerkingsinitiatief voor cliënten met een 

Psychiatrische Problematiek in de Thuissituatie.  

Halle-Vilvoorde 



   

GGZ NETWERK HALLE-VILVOORDE 

DUIDING 

Door de realisatie van zorgcircuits  en 

zorgnetwerken met andere zorgpartners uit de 

regio, biedt de overheid via het artikel 107 van 

de ziekenhuiswet de kans om buiten de muren 

van het ziekenhuis psychiatrische hulpverlening 

aan te bieden. Dit met het oog op een betere 

geestelijke gezondheidszorg, afgestemd op de 

zorgnoden van de patiënten.   

 

KOSTPRIJS 

Voor de huisbezoeken dient de patiënt geen 

bijdrage te betalen. Een consultatie bij een arts 

gebeurt aan conventioneel tarief.  

 

MEER INFO 

 

02 270 10 57 

sppit@alexiusgrimbergen.broedersvanliefde.be 

www.savha.be/mobiele-teams 

 

WERKINGSGEBIED  

REGIO HALLE - VILVOORDE 

Centraal aanmeldingsnummer: 

02 270 10 57 

Van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 


