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De bezoeken uit Birmingham kaderen 
in de ondersteuning en begeleiding 
vanuit de overheid bij het opstarten 
van de beide soorten mobiele teams. 
Prof. Mervyn Morris heeft al enkele 
jaren ervaring met de organisatie en 
werking van een mobiel team voor 
langdurige zorg in Engeland. Ook al 
kun je het National Health System 
(NHS) van Engeland niet vergelijken 
met onze gezondheidszorg, toch is 
het bezoek van een internationaal 
expert boeiend en leerrijk. Dat vin-
den ook Pieter Vierstraete, coördina-
tor van vzw Samenspel en lid van de 
stuurgroep van PRIT, en Henk Wylin, 
hoofd van de mobiele equipes van 
PRIT.

Samenwerking eerste lijn
“Prof. Morris was erg positief over 
de manier waarop we het mobiel 
team voor langdurige zorg uitbou-
wen”, zegt Pieter Vierstraete. “Het 
meest opvallende verschil met de 
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situatie in Engeland is de samen-
werking met de eerste lijn, die in 
Birmingham erg sterk uitgebouwd 
is en zo nog meer ondersteuning 
kan bieden aan de mobiele teams. 
Veel cliënten van het mobiel team 
hebben ‘low intensive care’ nodig. 
De mobiele teams zouden zich in 
principe vooral moeten kunnen toe-
leggen op een veranderingsgerichte 
aanpak, met een ondersteuning van 
een laagdrempelig aanbod vanuit 
de eerste lijn. Ook centra geestelijke 
gezondheidszorg, centra voor dag-
besteding en arbeidszorg kunnen 
hierin een grote rol spelen. Als deze 
ondersteuning vanuit de eerste lijn 
niet optimaal is, dan dreigt het mo-
biel team te intensief bezig te blij-
ven met cliënten en zijn oorspron-
kelijke doel voorbij te schieten. Het 
is cruciaal dat het mobiel team voor 
langdurige zorg stevig ingebed is in 
een sterk netwerk van eerstelijns-
zorg.”
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Mobiel team krijgt positieve feedback

Begin maart kwam prof. Mervyn 

Morris uit Birmingham enkele 

dagen meelopen met het mobiel 

team voor langdurige zorg van het 

PRIT-netwerk.

“Prof. Morris is drie dagen mee op pad 
geweest met het mobiel team voor 
langdurige zorg”, vertelt Henk Wylin. 
“Het is boeiend een deskundige met 
een kritische bril naar je werking te 
laten kijken. Prof. Morris was positief 
over de teamsamenstelling en over 
het herstelplan dat we hanteren. Hij 
adviseerde ons om nog nauwer sa-
men te werken met de context van 
de client en de disciplinespecifieke 
inbreng nog te versterken. Deze feed-
back was ten dele een bevestiging 
van onze eerder gemaakte analyse, 
wat onze ideeën om de werking van 
het langdurig team te verfijnen in 
een stroomversnelling bracht. Con-
creet betekent dit dat we op 7 april 
van start gaan met een vernieuwde 
werking, met meer oog voor inten-
sieve cliëntzorg met zijn context en 
teamzorg, geïntegreerd in een struc-
turele FACT-werking – een ‘functional 
assertive community treatment’.”

“Wellicht in het najaar gaan we met 
de steun van de overheid met een af-
vaardiging van PRIT op tegenbezoek 
in Birmingham”, zegt Henk Wylin. “Zo 
kunnen we ter plekke leren hoe zij de 
mobiele teams organiseren. En op 19 
en 20 mei ontvangen wij Kevin Hef-
fernan. Hij is een expert in het mobiel 
team voor acute zorg. Wij kijken er al 
naar uit.”


