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Contactgegevens

Bethanië
geestelijke gezondheidszorg  

Emmaüs
Antwerpsesteenweg 429 

2390 Malle
🖥 mobiel.crisisteam.hetveer.pzb@

emmaus.be

Mct Het Veer: voor meer info of 
aanmeldingen

📞 	 0474 95 04 99
🖥 	 mobiel.crisisteam.hetveer.pzb@ 
 emmaus.be

Tom Staes, coördinator
📞 	 0474 95 08 45
🖥 	 tom.staes@emmaus.be

Bram Franquet, psycholoog -  
systeemtherapeut 

Nathalie Aerts, maatschappelijk  
werker

Dr. Kinge Berends, psychiater



Voor wie? Werking Hoe aanmelden?

Het mobiel crisisteam (mct) begeleidt 
en behandelt volwassenen met een 
ernstige psychische kwetsbaarheid 
in en met de thuiscontext. De 
kortdurende opvolging tracht 
antwoord te bieden op een acute crisis 
met als doel  een ziekenhuisopname te 
voorkomen of te verkorten.
Werkingsgebied
Het mct biedt thuisbegeleiding in 
de regio’s Voor- en Noorderkempen 
en Noord-Antwerpen. Deze regio’s 
omvatten volgende gemeentes: 
Regio Noorderkempen

• Brasschaat
• Essen
• Kalmthout

Regio Voorkempen
• Brecht
• Malle
• Schilde

Regio Noord-Antwerpen
• Berendrecht
• Ekeren
• Lillo

Na aanmelding vindt er een 
kennismakingsgesprek plaats in 
aanwezigheid van twee begeleiders. 
We bieden vervolgens een behandeling 
die zo lang als nodig en zo kort mogelijk 
is. Na een korte opstartfase gericht op 
kennismaking en oriëntatie starten we 
met de behandelingsfase die gericht is 
op het omgaan met de crisis en tegelijk 
de focus legt op vervolgzorg. 
De behandeling wordt vormgegeven 
door een multidisciplinair team 
samengesteld uit een psychiater, 
systeemtherapeut, psychiatrisch 
verpleegkundigen, sociotherapeuten, 
ergotherapeut en maatschappelijk 
werker.
We baseren ons o.a. op systeem-
therapie, psychodynamische inzichten, 
goede praktijken uit open dialoog en de 
presentietheorie.

Een aanmelding kan gebeuren door 
de huisarts of een andere betrokken 
(professionele) hulpverlener.
Aanmeldingen worden telefonisch 
aangenomen op het nummer  
0474 95 04 99 tijdens weekdagen van 
8.30 tot 17 uur of via mail: mobiel.
crisisteam.hetveer.pzb@emmaus.be. 
We nemen na de aanmelding zo snel 
mogelijk contact op. 
Indien een ambulante opvolging 
onvoldoende blijkt, verwijzen we je 
door naar de dienst spoedopname van 
AZ Voorkempen of Klina Brasschaat.

Kostprijs

De dienstverlening van het mobiel 
crisisteam is kosteloos met 
uitzondering van de gesprekken met 
de psychiater.

• Kapellen
• Wuustwezel

• Wijnegem
• Zandhoven
• Zoersel

• Schoten 
• Stabroek
• Zandvliet


