
| Klinische interventie  
 en outcome

Via crisisinterventie en kortdurende behandeling 
werken we opnameverkortend of opnamevoorko-
mend. Het team werkt vanuit een systeemtheore-
tisch kader, waarbij principes van oplossingsgericht 
werken en gedragstherapie worden geïntegreerd. 
Een belangrijke voorwaarde tot het opstarten van 
een behandeling, is het verkrijgen van het engage-
ment van zowel familie als patiënt.

— Crisisinterventie omvat het screenen van aan-
wezig risicogedrag, het bieden van intensieve 
zorg en ondersteuning aan de patiënt en zijn 
directe omgeving en de mogelijkheid tot het in-
stellen van een farmacotherapeutische behan-
deling.

— Kortdurende behandeling is gericht op symp-
toomreductie, functioneringsniveau en herval-
preventie. Ook psycho-educatie, ondersteu-
ning van mantelzorgers en het versterken van 
een maatschappelijk steunsysteem vormen een 
belangrijke doelstelling.

Het CKB-team heeft een poortwachtfunctie voor 
op-name in een psychiatrisch ziekenhuis of PAAZ-af-
deling. Hierbij wordt getracht opname te voorko-
men. Wanneer opname onvermijdelijk is, wordt via 
het ondersteunen van vroegtijdige ontslagplanning 
geprobeerd de opname zo kort mogelijk te houden.
Hiertoe wordt in de thuissituatie crisisinterventie 
en kortdurende behandeling geboden door een 
interdisciplinair team bestaande uit verpleegkundi-
gen, psychologen en maatschappelijk werkers. Er 
is nauw overleg met psychiaters verbonden aan het 
CKB-team. Voor elke patiënt wordt zo snel mogelijk 
een consultatie voorzien bij een psychiater.

| Indicatiestelling

Een crisis impliceert de aanwezigheid van een drin-
gende psychiatrische hulpvraag. Bij aanmelding ge-
beurt een grondige screening van de zorgvraag:

— Dysfunctioneren kaderend in psychiatrische 
pathologie of vermoeden van psychiatrische 
pathologie. De crisis is niet onmiddellijk levens-
bedreigend, maar vereist binnen de 24 uur inter-
ventie van professionele zorgverleners binnen 
de geestelijke gezondheidszorg.

— Het betreft geen urgentie. Een urgentie is een 
levensbedreigende situatie waarvoor somatisch 
assessment binnen een algemeen ziekenhuis 
dringend noodzakelijk is.

— Beschikbaarheid van draagkracht van mantel-
zorgers, omgeving van de patiënt is een belang-
rijke voorwaarde voor het welslagen van een 
thuisbegeleiding.

— Een crisis hoeft niet plots op te treden. De toe-
stand kan al enkele dagen of weken aanwezig 
zijn.

| Opdracht 

Het CKB-team richt zich naar volwassenen 
(18–65 j.) in een psychiatrische crisissituatie die 
zonder intensieve begeleiding van het ambulant 
team een psychiatrische hospitalisatie vereist. 
Het doel van onze begeleiding is opname-
voorkomend of opnameverkortend te werken. 
Dit in samenwerking met patiënt, familie en 
andere zorgpartners.
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| Kostprijs

Voor een begeleiding door het CKB-team wordt 
wekelijks €11 aangerekend. Patiënten die in 
aanmerking komen voor een voorkeurtarief, 
betalen €4 per week. Een begeleiding duurt 
maximaal 6 weken.
Het CKB-team maakt deel uit van een transmuraal 
zorgpad omtrent crisis. Om een maximale 
slaagkans op kwaliteitsvolle zorg en continuïteit 
te kunnen bieden, wordt intensief samengewerkt 
met de verwijzer en andere zorgpartners, zowel 
in als buiten het GGZ-zorglandschap.

De zorg wordt geboden aan inwoners van het 
arrondissement Turnhout.

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

T 03 609 33 46 of 0485 54 81 43

E peter.declercq@oggpa.be
 www.ombudsfunctieggz.be 

| Contactgegevens:

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

T 014 57 90 20 

E ckb@ggzkempen.be

 www.ggzkempen.be 


