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Benedictinessenstraat 16
8930 Menen

info@amphora.cigb.be     

Het Amphora-team is telefonisch bereikbaar  
tijdens de week van 8u tot 20u30.

GSM Amphora: 0471 12 42 10        
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Wie zijn we?
We zijn het mobiel team voor langdurige psychiatrische 
thuisbegeleiding van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Zuid-
West-Vlaanderen. 

Voor wie?
Het Amphora-team begeleidt mensen met een complexe en langdurige 
psychische kwetsbaarheid (vanaf 16 jaar) in de thuissituatie.  
Onze doelgroep bestaat uit mensen die nood hebben aan 
ondersteuning op verschillende levensdomeinen: wonen, huisvesting, 
werken, administratie, daginvulling, zelfzorg, ontspanning…

Wat doen we?
Het Amphora-team: 
• ondersteunt en begeleidt mensen in de thuissituatie
• ondersteunt de mantelzorgers/familie
• coördineert en adviseert het netwerk
• geeft psycho-educatie aan de cliënt en familie
• evalueert op regelmatige basis de zorgvraag samen met de huisarts 

en/of de behandelende psychiater.

Onkostenvergoeding?      
De intake is gratis. 
Afhankelijk van het inkomen wordt een onkostenvergoeding 
gevraagd van €2 of €5 per huisbezoek.

Het Amphora team?
We werken met een multidisciplinair team: psychiater, psycholoog, 
maatschappelijk werker, ergotherapeut en psychiatrische 
huiszorgbegeleiders.
De teampsychiater: Dr. H. Debruyne
De teamcoördinator: Mevr. C. Hubaux
De huisarts of de behandelende psychiater blijft aanspreekpunt 
gedurende de begeleiding.

Aanmelding?         
Nieuwe aanmeldingen gebeuren via Psychiatrische Zorg in 

de Thuissituatie Vesta.
GSM: 0498 52 41 73 , e-mail: info@pztvesta.be

Doel? 
Het Amphora-team werkt vanuit de herstelgerichte visie waarbij we 
uitgaan van de krachten van de cliënt.
We streven naar: 
• het optimaliseren van de levenskwaliteit en de tevredenheid op de 

verschillende (levens)domeinen 
• het voorkomen en/of verkorten van (her)opnames.

Duur? 
De duur en de intensiteit van de begeleiding is afhankelijk van 
de zorgvraag. Op regelmatige basis wordt deze vraag met alle 
betrokkenen geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd.

Regio?
We zijn werkzaam in de gemeenten Menen, Wervik, 
Wevelgem (inclusief de deelgemeenten).
 


