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Onderdeel van: 

Mobiele Teams voor herstel 

Mobiel Team Kemp en Duin  
Kloosterpoort 13, 3960 Bree  

mobielteam.kempenduin@noolim.net  
0490 65 86 60 

 
Mobiel Team Maasland  

Rijksweg 92, 3630 Maasmechelen  
mobielteam.maasland@noolim.net  

0490 65 86 70 
 

Mobiel Team ZoLim  
Abdijstraat 2, 3740 Bilzen  

mobielteam.zolim@noolim.net  
0490 65 86 80 

 
 

Mobiel Crisisteam 

Mobiel crisisteam 
(hele regio Oost Limburg)  

Welzijnscampus 23 bus 32, 3600 Genk  
mobielcrisisteam@noolim.net 

0490 65 86 50 



Mobiele teams voor herstel 

Voor wie? 

De mobiele teams zijn er voor volwassenen vanaf 18 

jaar met ernstige psychiatrische kwetsbaarheid, die 

nood hebben aan begeleiding en behandeling op 

meerdere levensgebieden en waarbij gecoördineerde 

zorg van professionele hulpverlening geïndiceerd is. 

Begeleiding aan huis is aangewezen. 

Hoe? 

Elke betrokkene kan een aanmelding doen bij het mo-

biel team van zijn of haar regio via het formulier op 

www.noolim.net Het mobiel team plant samen met u 

en, als het kan, een naastbetrokkene, of vertrouwens-

persoon een intakegesprek. U zult ook worden uitge-

nodigd om een gesprek aan te gaan met de psychiater 

van het team.  

Wat? 

De mobiele teams bieden herstelondersteunende zorg 

in de eigen leefomgeving. Samen met uw begeleider 

wordt er een plan opgesteld om te  werken aan het 

vergroten van uw levenskwaliteit, ondanks uw psychi-

sche kwetsbaarheid. Hierbij kunnen, ook andere men-

sen betrokken worden die belangrijk voor u zijn.  

De mobiele teams zijn multidisciplinair samengesteld. 

Dit betekent dat er verpleegkundigen, psychiaters, 

psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk wer-

kers en ervaringsdeskundigen deel uitmaken van het 

team.   

 

Kosten? 

De zorg aan huis is voor u kosteloos. Voor consultaties 

bij de psychiater wordt aangerekend volgens de voor 

u geldende RIZIV tarieven.  

De NOOLIM regio’s komen overeen met 

de Eerstelijnszones 

Maasland 

Kemp en Duin 

ZoLim 

Crisisteam 

Voor wie? 

Het crisisteam is bedoeld voor volwassenen vanaf 18 jaar 

die snel psychiatrische hulp nodig hebben in de regio Oost-

Limburg (gehele NOOLIM Regio). 

Een psychiatrische crisis wordt vastgesteld door een arts. 

Dit is belangrijk om zeker te zijn dat het niet gaat om een 

lichamelijke aandoening, of om een urgente situatie waar-

bij een opname direct vereist is (er is acuut gevaar).  

Hoe? 

De (huis-)arts kan u telefonisch aanmelden. Het crisisteam 

neemt dan zo snel mogelijk, doch altijd binnen 18 uur, tele-

fonisch contact met u op om een intake te plannen. Het is 

fijn als hierbij ook een naaste of vertrouwenspersoon van u 

aanwezig is. Het intakegesprek wordt besproken in het 

team dat multidisciplinair is samengesteld. Zij bekijken of 

een crisishulpverlening aan huis nodig en verantwoord  is.  

Wat? 

Het mobiel crisisteam biedt crisisinterventie en intensieve

multidisciplinaire psychiatrische behandeling in de  thuissi-

tuatie gedurende max. 4 weken. De focus ligt op het indij-

ken van de crisis, symptoomreductie en (zo nodig) verdere 

oriëntatie, waardoor een opname zo veel mogelijk voorko-

men kan worden.   

Kosten? 

Begeleiding aan huis is kosteloos. Een consultatie op de 

Welzijnscampus bij de psychiater (arts) wordt aangerekend 

aan de gangbare RIZIV-tarieven  

Team Aanklampende zorg 

De mobiele teams bieden aanklampende zorg aan 

huis voor mensen die de weg naar de juiste zorg 

(nog) niet gevonden hebben. Bent u een hulpverle-

ner in de eerste lijn of huisarts en maakt u zich zor-

gen over iemand, zonder dat er spoedeisende zorg 

nodig is? Neem dan contact op met het mobiel 

team in uw regio.  


