
Psychiatrisch Centrum Caritas vzw
Caritasstraat 76, 9090 Melle
T 09 210 69 69  
info@pccaritas.be

SKIPI  

SKIPI in ‘t kort

SKIPI biedt snelle, kortdurende, intensieve  
psychiatrische interventie op maat van de cliënt  
en (in) zijn omgeving en/of netwerk.

Concreet staat het SKIPI-team in voor interventie 
ter plaatse. Pas na deze tussenkomst kan, indien 
er geen andere interventiemogelijkheden zijn,  
overgegaan worden tot crisisopname  
(van  maximum 7 dagen).  Er is telefonische  
permanentie op weekdagen, telkens van 8u30 tot 
16u30.

Mobiele crisiszorg in Oost-Vlaanderen  
voor volwassenen met een verstandelijke beperking 

en comorbide psychiatrische  
en/of gedragsproblemen

Contact

0477 88 02 08
De Meander

Caritasstraat 76
9090 Melle

09 210 68 33

De Steiger
Sint-Juliaanstraat 1

9000 Gent
09 243 55 12

MIC – Outreach De Steiger – De Meander
Sint-Juliaanstraat 1

9000 Gent
09 243 55 52

 SKIPI is een samenwerking tussen

 0477 88 02 08
Telefonische permanentie  

van maandag tot en met vrijdag 
van 8u30 tot 16u30

Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88a, 9000 Gent
T 09 216 33 11 
pc.dr.guislain@fracarita.org



uu Tijdens de opname 
engageert de verwijzer zich tot samenwerking,  
overleg, bezoek, etc.

uu De behandelend arts van de cliënt 
wordt vóór, tijdens en na de opname betrokken.  
Hij/zij overlegt met de behandelend psychiater van de 
crisisopname en zorgt zo snel mogelijk (vóór de opname) 
voor een medische verwijsbrief.

uu Er is geen garantie voor vervolgbehandeling
en geen voorspraak op de respectievelijke wachtlijsten 
van de residentiële voorzieningen.

uu Telefonische permanentie via 0477 88 02 08
op werkdagen tussen 8u30 en 16u30. Tijdens het telefoon-
gesprek wordt uw vraag door één van onze medewerkers 
verkend.

uu Indien er voldaan is aan de inclusiecriteria
vindt er binnen de 72 uur een mobiele interventie plaats 
(outreaching ter plaatse). De situatie wordt verder  
uitgediept aan de hand van een persoonlijk gesprek met 
twee van onze medewerkers. Samen wordt op zoek gegaan 
naar de meest wenselijke ondersteuning. Nadien geven we 
binnen de 24 uur meer informatie over het verdere verloop 
van de interventie (al dan niet residentiële opname). 

uu Indien een residentiële opname volgt,
duurt deze maximum 7 dagen (niet onderhandelbaar). De 
cliënt wordt opgenomen in De Meander (PC Caritas) of 
De Steiger (P.C. Dr. Guislain), naargelang beschikbaarheid.  
Er wordt contractueel ondertekend dat de cliënt na 7  
dagen het centrum verlaat.

uu Indien er geen bed vrij is, 
kan de crisisopname niet doorgaan en is enkel beperkte, 
mobiele begeleiding mogelijk. Er is geen wachtlijst voor  
crisisopname. 

Samen weer  
op weg

Mobiele  
interventie op maat

SKIPI PRAKTISCH

uu Voor wie?
Volwassenen (vanaf 18 jaar) met een verstandelijke 
beperking (IQ<70).

uu Wanneer?
SKIPI komt ter hulp bij crisissituaties.
Let op: crisis verschilt van urgentie! Bij situaties van 
urgentie, waar onmiddellijke, dringende hulp vereist 
is (bv. suïcide), neemt u contact met de hulpdiensten 
die 24u/24u en 7d/7d bereikbaar zijn. 

Er moet een duidelijke en gedeelde be-
handeldoelstelling zijn. SKIPI gaat niet in op  
vragen m.b.t. lange opname, wonen of ‘overnemen’, 
noch op vragen tot gedwongen opname. 

HOE SKIPI KAN HELPEN

uu Doel van een SKIPI-interventie
Expertise inbrengen en advies verlenen. Mobiel, 
d.w.z. waar de cliënt op dat ogenblik verblijft.

uu Bij crisisopname
• Stabiliseren en beveiliging van de situatie
• Rust bieden
• Prikkelreductie
• Medicatie-instelling of -aanpassing
• Time-out (van stresserende omgeving naar  

‘andere’ omgeving)
• Indicatie en advies voor vervolg zorgpad

Hoe gaan we te werk?

meer info: 
0477 88 02 08
www.pccaritas.be 
www.guislain.be


