
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 z’n  

tussenkomst kan overgegaan worden tot 

eventuele crisisopnames (van maximaal 7 

dagen). Er is telefonische permanentie op 

weekdagen, telkens van 08.30 tot 16.30 uur, 

op het nummer 0477 88 02 08. 

Campus Dr. Guislain  

Fr. Ferrerlaan 88A, 9000 Gent  

T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12 

 

Campus Sint-Alfons  

St.-Juliaanstraat 1, 9000 Gent   

T 09 243 55 55 – F 09 243 55 56 

 

Campus De Deyne  

Ebergiste De Deynestraat 2, 9000 Gent   

T 09 385 77 62 – F 09 385 77 64  

 

Campus Lorkenstraat – PVT 

Lorkenstraat 30, 9000 Gent 

T 09 216 33 11 – F 09 216 33 12 

 

 

www.guislain.be 

Mobiele crisiszorg in Oost-Vlaanderen 

voor volwassenen met een 

verstandelijke beperking en comorbide 

psychiatrische en/of 

gedragsproblemen  
0477 88 02 08  

Telefonische permanentie  

van maandag t.e.m. vrijdag  

van 08.30 tot 16.30 uur  

Contact  

0477 88 02 08 

Sint-Juliaanstraat 1  

9000 Gent  

 

SKIPI 

Snelle Intensieve Kortdurende 

Psychiatrische Interventie 

P.C. Dr. Guislain behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde,  

Stropstraat 119, 9000 Gent  

 

Ondernemingsnummer 0406.633.304    



Voor wie? 

Volwassenen (vanaf 18 jaar) met een 

verstandelijke beperking (IQ<70). 

Wanneer? 

SKIPI komt ter hulp bij crisissituaties. 

Let op: ‘crisis’ is niet hetzelfde als 

‘urgentie’. Bij urgente situaties, waar er 

acuut gevaar is en onmiddellijke hulp nodig 

is (bv. suïcide), neemt u contact met de 

hulpdiensten die elke dag van de week en 

dag en nacht bereikbaar zijn. 

Er moet een duidelijke en gedeelde 

opname- en behandeldoelstelling zijn. 

SKIPI gaat niet in op vragen m.b.t. lange 

opname, wonen of ‘overnemen’, noch op 

vragen tot gedwongen opname. 

SKIPI praktisch 

 

SKIPI kan expertise inbrengen en advies 

verlenen en werkt mobiel, dus waar de 

cliënt op dat moment verblijft.  

 

Hoe kunnen we helpen in geval van 

crisisopname? 

 stabiliseren en beveiligen van de situatie  

 rust bieden  

 

Hoe SKIPI kan helpen 

 prikkelreductie 

 time-out (van stresserende omgeving 

naar ‘andere’ omgeving) 

 indicatie en advies voor vervolg zorgpad 

Hoe SKIPI te werk gaat 

 

Telefonische permanentie via          

0477 88 02 08 op werkdagen tussen  

08.30 en 16.30 uur. Tijdens het gesprek 

verkent een van onze medewerkers uw 

vraag.  

 

Als aan de inclusiecriteria voldaan is, 

vindt binnen de 72 uur een mobiele 

interventie plaats (outreaching ter plaatse). 

De situatie wordt verder uitgediept tijdens 

een persoonlijk gesprek met twee van onze 

medewerkers. Samen gaan we op zoek naar 

de meest wenselijke ondersteuning. Daarna 

geven we binnen de 24 uur meer informatie 

over het verdere verloop van het traject. Er 

kunnen maximaal 2 mobiele interventies 

plaatsvinden.  

 

Als een residentiële opname volgt, 

duurt ze maximaal 7 dagen. De cliënt wordt 

opgenomen in De Steiger naargelang 

beschikbaarheid. In een contract wordt 

vastgelegd dat de persoon het centrum na 7 

dagen weer verlaat. Belangrijk: een opname 

kan nooit dienen als straf!  

 

Als er geen bed vrij is, kan geen 

crisisopname plaatsvinden en is enkel 

beperkte, mobiele begeleiding mogelijk. Er 

is geen wachtlijst voor crisisopnames.  

 

Tijdens het SKIPI-traject engageert de 

verwijzer zich tot samenwerking, sluit hij 

aan bij de mobiele interventie en overleg, … 

 

De behandelende arts moet op de 

hoogte zijn van de opname. Hij zorgt ook zo 

snel mogelijk voor een medische 

verwijsbrief. De arts wordt geïnformeerd 

over het opnameverloop.  

 

Er is geen garantie voor 

vervolgbehandeling en je krijgt geen 

voorrang op de respectievelijke wachtlijsten 

van de residentiële voorzieningen.  

 

www.guislain.be 

 

 

 

 


