
 

 

  

 

 

 

  

GGZ NETWERK HALLE-VILVOORDE 

Mobiel team voor ouderen in een kwetsbare  

situatie, die de weg naar zorg moeilijk vinden  

VOOR WIE ? 

60 plussers  

Vermoeden van een psychische kwetsbaarheid 

Moeilijk of geen zorg toelaten  

Geen of een ontoereikend zorgnetwerk 

Woonachtig zijn in de regio Halle-Vilvoorde 
 

HOE WERKEN WE ? 

Je wordt begeleid in je eigen thuisomgeving. We 

werken op maat en onze zorg sluit aan bij jouw noden. 

Ons belangrijkste doel is het bevorderen van jouw 

mentaal welzijn. We proberen zoveel mogelijk je 

naasten, de huisarts en andere zorgverleners te 

betrekken.  

 

AANMELDEN?  
Neem contact op via het gratis nummer  

0800 13 500  
 

Jouw vraag wordt telefonisch beluisterd en indien wij 

iets voor jou kunnen betekenen komen wij aan huis 

om jouw hulpvraag verder uit te klaren. Afhankelijk van 

jouw noden schakelen we een hulpverlener in of 

betrekken we een andere dienst.  

Wij zijn bereikbaar op weekdagen van 9.00 tot 17.00.  

 

Onze dienstverlening is gratis.  

 



 

“Rita, 67 jaar, is sinds twee jaar op pensioen. Ze krijgt 
haar dagen moeilijk ingevuld en mist de sociale 
contacten die ze voorheen had. De buren signaleren dat 
ze regelmatig een verwarde indruk geeft en veel lege 
bierblikjes in de afvalzak te zien zijn. Ze weet niet goed 
waar ze terecht kan. Het SPPiT-Plus team helpt haar om 
een geschikte daginvulling te vinden.” 

“Jef, 82 jaar, is de laatste jaren minder mobiel, familie 
vindt dat hij achteruit gaat en zich steeds meer 
afzondert. Hij voelt zich somber en moe. Het SPPiT-Plus 
team maakt een inschatting van zijn mogelijkheden en 
luistert naar zijn wensen. We schakelen hulp aan huis in 
zodat hij toch nog zelfstandig thuis kan blijven wonen.” 

“Lieve, 60 jaar, kreeg vorig jaar een hersenbloeding 
waardoor ze halfzijdig verlamd is geraakt. Ook haar 
concentratie ging erop achteruit en contacten met anderen 
verlopen moeizaam. Deze verlieservaringen op vlak van 
werk en sociaal contact hebben een grote impact op haar 
leven. SPPiT-Plus geeft duiding over het ziektebeeld en gaat 
op zoek naar mogelijkheden voor de toekomst.”  

SPPiT PLUS is een samenwerkingsinitiatief tussen PZ 

St. Alexius, De Raster vzw, CGG Ahasverus, CAW Halle-

Vilvoorde, SPPiT en SPPiT NAH.  

Werkingsgebied: regio Halle-Vilvoorde 
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