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Mobiel Crisis Team Kortrijk

Reepkaai 4

8500 Kortrijk

056/63.19.40

mctkortrijk@pzhfamilie.be.

Het Mobiel Crisis Team Kortrijk is bereikbaar op

weekdagen van 8u30 tot 17u. In het weekend is

dit op zaterdag van 9u tot 13u via het

telefoonnummer 056/63.19.40 Tijdens deze

werkuren worden ook de huisbezoeken

gepland.  Wanneer je buiten onze uren

dringend hulp nodig hebt, dan kan je de

huisarts contacteren of kan je rechtstreeks

terecht op de spoedopname van az groeninge.
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De begeleiding door het Mobiel Crisis Team

Kortrijk is gratis.
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komt voor de begeleiding. Het

team is multidisciplinair

samengesteld, nl. twee

psychiaters, een psycholoog, een

teamcoördinator, verschillende

mobiele en sociaal werkers.

METHODIEK
In het MCT wordt cognitief

gedragstherapeutisch gewerkt met een

systeemgerichte insteek. De focus ligt

enerzijds op het individu en zijn relaties en

anderzijds op de risicotaxatie en

stabilisatie van de crisis. In eerste instantie

wordt de reden van aanmelding, de

context, de hulpvragen en de sterktes in

kaart gebracht. Op basis hiervan wordt er

multidisciplinair ingezet op ondersteuning

en crisishantering en vertrekken we vanuit

de sterktes van de patiënt.

De aanmelding gebeurt steeds via een

huisarts, behandelend psychiater of

organisatie waaraan een psychiater

verbonden is. Telefonisch wordt er een

eerste screening en risicotaxatie uitgevoerd.

Als het MCT de meest aangewezen vorm

van begeleiding is, vindt binnen de 24u

(met uitzondering van zon- en feestdagen)

een intakegesprek aan huis plaats. Er wordt

aan huis een intensieve begeleiding van

maximaal 4 weken opgestart. Op indicatie

kan dit eenmalig met twee weken verlengd

worden. 

DOELGROEP
Het MCT richt zich op volwassenen (18+)

waarbij zich een acuut psychisch of

psychiatrisch probleem voordoet en die

woonachtig zijn in de Eerstelijnszone

Kortrijk (Kortrijk, Kuurne en Harelbeke).

WERKING

Het MCT heeft als doel een psychische of

psychiatrische crisis te ondervangen opdat

hospitalisatie op een spoedgevallendienst

of in een psychiatrisch ziekenhuis vermeden

wordt.


