
Contactgegevens: 

Adres: MVIP, Baron Ruzettelaan 296 bus 5, 8310, Assebroek (enkel op af-
spraak) 
Aanmeldingen: via coördinator Dominique Degrande, 0492 73 84 83,  
dominique.mvip@gmail.com, (PCSA) 
Collega’s (deeltijds werkend voor MVIP): 

 Dr. Carmen Leclercq, PZOLV 
 Dr. Lies Evens, PCSA 
 Bart Deroo-Van Maele, 0492 73 84 80, (PZOLV) 
 Katrien Durieu, 0492 73 84 81, (PZOLV) 
 Nina Jamart, 0492 73 84 82 (Inghelburch) 
 Johan Van de Putte, 0477 88 50 00 
 Hjördis Laveyne, 050 45 23 11, AZ Sint-Jan 
 Caroline Joye, (PCSA) 

 
Emailadressen (behalve de artsen): voornaam.mvip@gmail.com  

 

MVIP maakt deel uit van het Zorgcircuit Noord-West-Vlaanderen 

http://www.verbindendsprekenmetpsychose.com/  

MVIP 

Mobiel VroegInterventie Psychose 

Het verhaal van Hannes  

Hannes is een 19-jarige man. Hij gaat naar zijn huisarts. Zijn klachten: 
angst, slaapproblemen, depressieve gevoelens,... De overgang naar de 
hogeschool lijkt niet te lukken. Sinds kort is hij terug thuis komen wo-
nen. Contacten met leeftijdsgenoten heeft hij nauwelijks en hij lijkt zich 
steeds meer te gaan isoleren. Tijdens de consultatie merkt de huisarts 
een sterk wantrouwen op. Hannes gebruikt ook cannabis. Zijn ouders 
ervaren bij zichzelf steeds meer bezorgdheid, onmacht en kwaadheid. 

MVIP is er voor mensen die het gevoel krijgen zich onwennig 

te voelen in deze wereld. Studies vlotten niet meer, op het 

werk gaat het lastiger, familie en vrienden maken zich zorgen 

of stellen rare vragen. Kortom, het leven is niet meer zo van-

zelfsprekend. Soms worden mensen dan wat achterdochtig, 

krijgen bizarre ervaringen of spreken bevreemdend over de 

wereld. 

Voor die mensen en hun context (familie, vrienden, werk of 

school) kan MVIP van betekenis zijn. 

MVIP is kosteloos. 

We zijn er voor mensen die wonen in Brugge, Beernem, 

Oostkamp, Zedelgem, Torhout, Jabbeke of Zuienkerke. 



Hoe verloopt een MVIP-begeleiding? 

De intake-fase 

We starten met een kennismakingsgesprek. We gaan na 
hoe je het leven en de wereld ervaart en we bekijken waar-
over anderen zich eventueel zorgen maken. We zien of je 
last ondervindt van zogenaamde risicoklachten, die kunnen 
voorkomen in de aanloopperiode van een psychose. Aan de 
hand van deze informatie bespreken we - met het volledige 
MVIP-team - of we iets voor jou kunnen betekenen; of we 
kunnen samen werken. 

De begeleidings-fase 

Wanneer we kiezen voor een begeleiding zijn er regelmati-
ge contacten. Hoe vaak? Dat bepalen we samen met jou. 
We werken aan de dingen die voor jou belangrijk zijn. Jij be-
slist ook op welke plaats je het liefst hebt dat deze contac-
ten plaatsvinden: thuis, onderweg of elders. 

Samenwerken met anderen 

De inhoud van de gesprekken met MVIP zijn strikt vertrou-
welijk, enkel jijzelf en de teamleden van MVIP zijn op de 
hoogte van hetgeen werd besproken. Zonder jouw toestem-
ming zullen we nooit informatie opvragen bij anderen (bv. bij 

je huisarts of psycholoog). 

Mensen uit jouw omgeving hebben vaak ervaringen met 
betrekking tot jouw klachten en jouw levensgeschiedenis.  
We vinden het dan ook belangrijk deze mensen in de bege-
leiding te betrekken. 

Checklist psychoserisico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bij minstens 20 punten of minstens één “***” item (ook als < 20 punten) overweeg 

een consult bij gespecialiseerde hulpverlening in jouw regio  

De familie is bezorgd 1 

  

Overmatig alcoholgebruik 1 

Druggebruik (ook cannabis) 1 

Ruziën met vrienden en familie 1 

Meer tijd alleen doorbrengen 1 

          -  1 PUNT ELK  - subtotaal   
  
Slaapproblemen 2 

  

Weinig eetlust 2 

Depressieve stemming 2 

Slechte concentratie 2 

Rusteloos 2 

Gespannen of nerveus 2 

Minder plezier beleven aan dingen 2 

          -  2 PUNT ELK  - subtotaal   
  
*** Het gevoel dat mensen je bekijken 3   *** 

  *** Dingen voelen of horen die anderen 

      niet kunnen voelen of horen 
3   *** 

          -  3 PUNT ELK  - subtotaal   

  
***Betrekkingsideeën (overmatig idee 

     dat zaken met jou te maken hebben) 
5   *** 

  

***Bizarre overtuigingen 5   *** 

Bizarre manier van denken of spreken 5 

Ongepaste gevoelsuiting 5 

Bizar gedrag of voorkomen 5 

***Psychose bij familielid (1e graad)  plus 
verhoogde stress of   achteruitgang in 
functioneren 

5   *** 

          -  5 PUNT ELK  - subtotaal   
  

TOTAAL   


