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Liaison
Hoofdverpleegkundige Horizon:
Bart Van Nieuwenhuyse: 0473/65 00 89

Mobiel crisisteam Impact
Via de eigen huisarts of psychiater; info bij
Impact: 0471/12 40 56

Mobiel behandelteam Amphora
Via het psychiatrisch ondersteuningsteam
Vesta: 056/26 11 27

Opname afdeling Horizon in het PCM
Opnamecoördinator PCM Lies Demeyere: 
056/52 14 70
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Ouderen die te maken 
krijgen met psychiatrische

klachten hebben een
specifieke behandeling nodig.

Ouderen worden vaak geconfronteerd met
problemen op psychisch vlak die al dan niet
ouderdomsgebonden zijn. Daarenboven kan
men ook nog last hebben van somatische
aandoeningen. Deze lichamelijke klachten en/of
de behandeling ervan, kan ook een invloed
hebben op de mentale gezondheid van de
persoon. 

Veranderingen op sociaal en maatschappelijk
vlak, verlieservaringen en eenzaamheid staan
in deze levenfase centraal.

Dit complex samenspel van factoren zorgt
ervoor dat een gespecialiseerde aanpak en
expertise noodzakelijk is. 

Het is belangrijk het principe van 'stepped care'
of 'getrapte zorg' voor ogen te houden. Dit
houdt in dat als de patiënt kan geholpen
worden met lichte interventies en advies, eerst
hiermee van start wordt gegaan, om over te
schakelen op steeds meer intensievere
behandeling indien nodig. 

" Liaisonfunctie

De liaisonfunctie brengt de expertise vanuit de
geestelijke gezondheidszorg binnen in de
eerstelijnszorg of in het woonzorgcentrum. 

De ondersteuning is gericht op coaching en
adviesvragen van de 60+ cliënt en/of zijn
context/team. 

Ze is bedoeld voor zowel gekende- als niet-
gekende cliënten van het Psychiatrische
Centrum Menen, die mogelijks te kampen
hebben met psychische en/of psychiatrische
problematiek.

De liaison voorziet maximum drie
huisbezoeken, overdag, tijdens weekdagen.

Mobiel crisisteam ouderen Impact

Het mobiel crisisteam biedt thuisbegeleiding
voor ouderen vanaf 65 jaar met een
psychische crisis of ouderen die intensieve
psychiatrische begeleiding nodig hebben. 

De begeleiding is kortdurend en intensief,
met als doel te zoeken naar toekomstige
ondersteuningsmogelijkheden. 

Er wordt gewerkt met een multidisciplinair
team dat aan huis komt. 

Er is overleg met de huisarts, de familie en
andere betrokkenen (mits toestemming van de
cliënt).

Mobiel behandelteam ouderen
Amphora

Het mobiel behandelteam biedt langdurige
psychiatrische thuisbegeleiding voor ouderen
vanaf 65 jaar. 

De begeleiding aan huis is bedoeld voor
cliënten met een complexe, langdurige
psychische kwetsbaarheid, waarbij er nood is
aan ondersteuning op vlak van verschillende
levensdomeinen: wonen, zelfzorg, daginvulling,  
administratie, ontspanning, levensvragen …

Regio's waarin de mobiele teams 
Impact en Amphora werkzaam zijn: 

Menen, Wevelgem en Wervik 
(incl. hun deelgemeenten).

Residentiële opname op de
afdeling Horizon (60+) in het
Psychiatrisch Centrum Menen

De Horizon is een behandelafdeling voor
volwassenen vanaf 60 jaar met uiteenlopende
psychische en/of psychiatrische zorgnoden. 

Er wordt aandacht geschonken aan
verlieservaringen, levensfase-eigen thema’s,
en fysisch en psychisch lijden. 

Doorheen de opname wordt, samen met de
patiënt en zijn of haar omgeving, een
behandeling op maat aangeboden.

De mogelijkheden van de patiënt worden
geëxploreerd, aangesproken en aangescherpt
om tot herstel te komen.


