| Hoe hulp vragen?

| Contactgegevens:

De hulp van het CKB-team kan enkel via
een verwijzer gevraagd worden en de
vraag zal eerst door het aanmeldingsteam
van het Netwerk GGZ Kempen onderzocht
worden. Je huisarts is op de hoogte hoe deze
procedure verloopt.

CKB-team Netwerk GGZ Kempen
Dokter Sanodreef 4 - 2440 Geel

| Kostprijs?

| Ombudspersoon

De begeleiding kost 11 euro per week.
Personen die genieten van een voorkeurtarief (omniostatuut) betalen slechts 4 euro
per week. Voor een consultatie bij één van
onze psychiaters betaal je een remgeld
dat varieert naargelang de prestatie en je
statuut bij de mutualiteit.

In geval van eventuele klachten, kunt u
terecht bij een externe ombudspersoon,
Peter De Clercq:

Netwerk GGZ Kempen

E ckb@ggzkempen.be
www.ggzkempen.be
T

014 57 90 20

E peter.declercq@oggpa.be
www.ombudsfunctieggz.be
T 03 609 33 46 of 0485 54 81 43

CKB-TEAM
(Crisis- en kortdurende Behandeling)

Patiëntenfolder

| Voor wie?

| Welke hulp kan je
verwachten van CKB?

Het CKB-team richt zich tot mensen tussen
18 en 65 jaar, die zich in een crisissituatie
bevinden en hierdoor de kans lopen opgenomen te moeten worden in een psychiatrisch ziekenhuis of een PAAZ- afdeling.
Als team willen we met jou en je omgeving
(familie en eventueel andere hulpverleners)
bekijken hoe we kunnen zorgen dat een
opna-me in een ziekenhuis vermeden kan
worden.
Ben je reeds opgenomen, dan kunnen we
met jou en het team van de afdeling waar je
verblijft, samen kijken of het mogelijk is je
opname vervroegd te beëindigen. We gaan
dan mee uitzoeken welke ondersteuning
je nodig hebt om in je thuisomgeving te
kunnen blijven of terug te keren.
We vinden het belangrijk om dit in overleg
met jou te doen en zoveel mogelijk samen te
werken met je familie of voor jou belangrijke
anderen. Dit kan de huisarts zijn, andere
hulpverleners, familie, vrienden ...
Het CKB-team bestaat uit hulpverleners
met verschillende opleiding: psychiater,
huisarts, psychiatrisch verpleegkundigen,
psychologen, maatschappelijk werkers …
Wij begeleiden personen die woonachtig
zijn in het arrondissement Turnhout.

Ondersteuning in je thuissituatie naar aanleiding van een crisissituatie. Dit wil zeggen
dat we regelmatig bij je kunnen langskomen
om een gesprek aan te bieden, toe te zien op
je medicatiegebruik, mee willen nadenken over
wat je op dat moment nodig hebt om de crisis
door te komen, mee te kijken naar wie hierbij
een hulp kan zijn.
Tijdens ons bezoek willen we je ondersteunen
in je dagelijks functioneren en samen nadenken
hoe we dit kunnen verbeteren, zodat de crisis
wordt afgewend. Hiervoor werken we met jou
een plan uit, in samenspraak met de andere
belangrijke derden.
Dit bezoek kan dagelijks, afhankelijk van de
noodzaak op dat moment.
We voorzien zo snel mogelijk een consultatie bij
de psychiater verbonden aan ons team.
De duur van de begeleiding wordt individueel
bekeken.

| Wanneer kan je het
CKB-team bereiken?
Gesprekken en bezoeken worden zoveel
mogelijk gepland. Maar bij dringende zaken is
onze dienst 24 op 24 u bereikbaar, zelfs tijdens
het weekend en dit op het centrale nummer
014 - 57 90 20.

