OPVOLGINGS- EN INTERVENTIEPROCES
Werkgroep
huisvesting Diogenes

Er is geen specifieke volgorde, noch op basis van de situaties, noch op basis van de interveniënn !
-De onderstaande gekleurde tekstballonnen geven de verschillende interventie en
opvolgingssituaties weer die zich kunnen voordoen in een geval van Diogenes-syndroom.
-De witte tekstballonnen geeft de interveniënten weer die kunnen gecontacteerd worden.
-Wijkagenten

-Sociale diensten: Cairn,
vzw Entraide et Culture
-OCMW: Dienst Wonen;
Seniorendienst;
SA van de sector
-Medisch Huis dat
de persoon opvolgt
-Huisarts die
de persoon opvolgt

-Fond’Roy
-St-Pieter
-Sint-Erasmus

Psychiatrische evaluatie

-Centre de Santé Mentale
L’Adret

-Familie
-Vertrouwenspersoon
-www.freecycle.org
-Facebookpagina forest free

Heruitrusting
van de huisvesting

-OCMW: installatiehulp

-Psychiater die de
persoon opvolgt
-Centre de Santé Mentale
L’Adret

Contactpunt
Inkomdeur; wie trekt
aan de alarmbel

-Familie
-Contactpersoon
-In geval van nood (brandrisico, detectie van gasgeur… ): DBDMH

-Medische Huizen
-Huisartsen

-Mobiel crisisteam:
Tandem Plus, Dyonisos

-Sibelga (gas, elektriciteit)

Veiligheidsproblemen
van het gebouw

-Indien huurder
van Zuiderhaard:
sociaal assistent(e)

-Gemeente – Afdeling werken

-Familie
-Vertrouwenspersoon

-Net Brussel

-Samusocial
-Centre Ariane

Schoonmaak
/ Opruiming

-Adressen beschikbaar bij de
Sociale Coördinatie van Vorst
(OCMW)

-Familie
-Vertrouwenspersoon

SPAD (Soins Psychiatriques à
domicile) :
-Interligne
-Lila (NL)

Thuisbegeleiding

-OCMW : transitwoning
-Hulp bij het zoeken naar
een woning: HIL (Huisvesting Informatieloket van de
Gemeente)

Coördinatie van de
zorgverlening
rond de patiënt:
-Interligne
-PsYcoT (bico)
-Lila (NL)
-Dionysos (60-plussers)

-Cairn
-In observatie: Fond’Roy,
St-Pieter, Sint-Erasmus

-Dubbeldiagnose: Maya
(mobiele interventiedienst)

Minderjarigen:
SAJ (jeugdzorg)

Buurthuis Saint-Antoine
-Indien huurder van Zuiderhaard: sociaal assistent(e)
Medisch Huis
Primeurs (indien
ingeschreven)

Maatschappelijke
begeleiding

-OCMW: Sociale Dienst,
Seniorendienst

-OCMW: Seniorendienst

-Indien huurder van Zuiderhaard:
sociaal assistent(e), gezinshulp

-Medisch Huis dat de
persoon opvolgt
-Huisarts die de persoon
opvolgt

Psychosociale opvolging: TrACTor

Juridische
interveniënten
-Dionysos (60-plussers)
-TrACTor

-DBDMH

Medische / psychiatrische
spoed

-Psychiater die de persoon opvolgt

-OCMW: Dienst Wonen, Sociale
Dienst,Plaatsingsdienst

Tijdelijke huisvesting
/ herhuisvesting

-Rusthuizen
-Rust- en verzorgingstehuis Val
des Roses

-mobiel crisisteam:
-Tandem Plus

-Psychiatrisch ziekenhuis:
Sint-Erasmus, Sint-Pieters

-"Algemeen" ziekenhuis

Sociaal assistente van het Centre
de Santé Mentale L’Adret

Juridische begeleiding:
-Gerechtelijk bewindvoerder
-OCMW (Juriste Sociale Dienst)
-Buurthuis
Saint-Antoine
-Centre de planning familial
Marconi
-vzw Atelier des droits sociaux

-Help Animals

Aanwezigheid van
dieren

-Vrederechter

De contacten van de verschillende interveniënten zijn beschikbaar en worden bijgewerkt op de website
http://www.cpasforest.irisnet.be/fr/coordination-sociale Onglet Diogène

-Veeweyde
Verantwoordelijke uitgever: OCMW VORST

