
Benedictinessenstraat 16
8930 Menen

info@impact.cigb.be

Het Impact-team is telefonisch bereikbaar  
tijdens de week van 8u tot 20u30  

en in het weekend van 8u30 tot 17u.
GSM Impact: 0471 12 40 56
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Wie zijn we?
We zijn het mobiel team voor acute en intensieve psychiatrische 
thuisbegeleiding van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
West-Vlaanderen. 

Voor wie?
Het Impact-team begeleidt mensen in een psychische crisis of mensen 
die intensieve psychiatrische begeleiding nodig hebben (vanaf 16 jaar) 
in de thuissituatie en waarvoor een opname wellicht niet wenselijk is. 
Na aanmelding komen we binnen de 24u langs in de thuissituatie (dus 
geen urgente situaties).  

Wat doen we?
We streven naar: 
• het voorkomen en/of vermijden van  

(her)opnames
• het opvangen van de crisis in de thuissituatie
• het verminderen van de symptomen
• het organiseren van de zorg en toeleiding naar zorg

Het Impact team?
We werken met een multidisciplinair team: psychiater, 

psycholoog, maatschappelijk werker, ergotherapeut en 
psychiatrische thuiszorgbegeleiders.

De teampsychiater: Dr. L. Renier
De teamcoördinator: Mevr. C. Hubaux
De huisarts of de behandelende psychiater blijft 

aanspreekpunt gedurende de begeleiding. 

Aanmelding?         
Aanmeldingen gebeuren via de huisarts of psychiater.

Aanmeldingsnummer:  0471 12 40 56
e-mail: info@impact.cigb.be
Er wordt steeds een consultatie voorzien bij Dr. L. Renier  
(liefst binnen de 3 dagen na inclusie).

Duur? 
De duur en de intensiteit van de thuisbegeleiding is afhankelijk van de 
zorgvraag. We streven 4 weken opvolging na. Op regelmatige basis 
wordt deze vraag met alle betrokkenen geëvalueerd.

Regio?
We zijn werkzaam in de gemeenten Menen, Wervik, Wevelgem 
(inclusief de deelgemeenten).
 
Onkostenvergoeding?      
De intake is gratis. 
Afhankelijk van het inkomen wordt een onkostenvergoeding gevraagd 
van €2 of €5 (max. €4/€10 per week).


