
 
 
 

Enquête mobiele 
equipes 2013 



Doelgroep 

• Eerste tien projecten 
 netwerk Leuven-Tervuren 
 netwerk Gent-Eeklo 
 netwerk Noord West 
 Vlaanderen 
 netwerk Kempen 
 Netwerk Reling 



Netwerk Bruxelles Est 
Netwerk Fusion Liège 
Netwerk Hainaut Occidental 
Netwerk Santé Namur 
 
 



Bespreking enquête 
mobiele equipe 2A 

  



Totaal aantal 
doorverwezen cliënten 

naar het mobiel team 2A 
in 2013 

 
 



- Totaal 3337 cliënten 
 21,8 % door de residentiële GGZ 

sector 
22 % door de ambulante GGZ 

sector 
 



 9,8 % door de eerstelijn exclusief 
de huisarts 
28,6 % door de huisartsen 
17,8 % door de familie of op eigen 

vraag. 
 



Totaal aantal 
geïncludeerde cliënten in 

het mobiel team 2A 
- Totaal 3320 cliënten 
 99,5 % van het totaal aantal 

verwijzingen 



Totaal aantal opnames 
na intake 

 totaal 324 cliënten.  
 Bij drie netwerken waren geen 
gegevens beschikbaar. 



Totaal aantal opnames 
na inclusie 

 
 totaal 393 cliënten of 11,7 % 

 
 



Totaal aantal stopgezette 
behandelingen 

- totaal 2079 cliënten 
 13,2 %: stopzetting op initiatief van 

de cliënt 
 86,8 %: stopzetting op initiatief van 

de behandelaar in onderling overleg 
met de cliënt. 
 



 
 

Bespreking enquête 
mobiele equipe 2B 

  
 
 
 

-   
 

 



Totaal aantal 
doorverwezen cliënten 

naar het mobiel team 2B 
- Totaal 3089 cliënten 



41,8 % door de residentiële setting 
 22,3 % door de ambulante GGZ 

setting 
 

 



15 % door de eerstelijn exclusief de 
huisarts 
11,7 % door de huisartsen 
 9,2 % door de familie of op eigen 

vraag 
 



Totaal aantal 
geïncludeerde cliënten  

- totaal aantal geïncludeerde 
   cliënten: 2031 of 65,7% 
 



Totaal aantal opnames 
na intake 

 258 cliënten 
     Bij drie netwerken waren geen  
     gegevens beschikbaar of waren  
     die onvolledig. 



Totaal aantal opnames 
na inclusie 

 
- Totaal 629 cliënten of 31 % 

 



Totaal aantal stopgezette 
behandelingen 

 
- 610 stopgezette behandelingen 
33 % werd stopgezet op initiatief 

van de cliënt 
67 % werd stopgezet door de 

behandelaar veelal in 
samenspraak met de cliënt 
 


	���Enquête mobiele equipes 2013
	Doelgroep
	Slide Number 3
	Bespreking enquête mobiele equipe 2A�
	Totaal aantal doorverwezen cliënten naar het mobiel team 2A in 2013�
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Totaal aantal geïncludeerde cliënten in het mobiel team 2A
	Totaal aantal opnames na intake
	Totaal aantal opnames na inclusie
	Totaal aantal stopgezette behandelingen
	��Bespreking enquête mobiele equipe 2B� ���
	Totaal aantal doorverwezen cliënten naar het mobiel team 2B
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Totaal aantal geïncludeerde cliënten 
	Totaal aantal opnames na intake
	Totaal aantal opnames na inclusie
	Totaal aantal stopgezette behandelingen

