
 

CHECKLIST PSY MDO-gebruik deze checklist om na te gaan of uw patiënt in aanmerking komt voor het psy mdo

1 Is er een dsm (4 of 5) diagnose, of een ICD X diagnose en deze potentieel of effectief herhalend van aard?

2 Bent u zeker dat er geen sprake is van mentale retardatie, dementie, epilepsie, cognitieve stoornissen vaslulair of 

traumatisch van oorsprong

3 Heeft de patient max 1 jaar geleden 14 dagen opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis 

of in een ander ziekenhuishuis waarbij een pychiatrisch consult werd ingeroepen

of is de patiënt opgenomen in een van de mobiele equipes art 107 (minstens 14 dagen)

of is de patiënt ten laste genomen in één fod outreach project minstens 14 dagen (kinderen en jongeren)

of is de patiënt minstens 14 dage ten laste van een team ptz initiatief beschut wonen

of is de patiënt minstens 1 jaar ten laste van een psychiater (6 maanden voor jongeren)

of is de patiënt minstens 1 jaar in CGG begeleiding (6 maanden voor jongeren)

4 Heeft de patiënt problemen met minstens drie van de onderstaande domeinen

basisautonomie, woonautonomie, autonomie binnen de gemeenschap, taal en communicatie, 

maatschappelijke aanpassing, werk, schoolse kennis, motoriek, aangepast personlijk gedrag.

5 Minstens 3 zorg-hulpverleners werken samen voor een pediode van 12 maanden

Waarvan minstens 1 uit de eerstelijnsgezondheidszorg

En minstens 1 uit de ggz sector, psychiatrie, ptz,…

De huisarts wordt steeds uitgenodigd op het overleg.

Er wordt een referentiepersoon aangeduid (zorgbemiddelaar)

Plus de overlegorganisator

7 Er wordt een begeleidingsplan opgemaakt (dit begeleidingsplan wordt verwerkt in de teamdocumenten van de GDT/SEL

en omvat minstens volgende elementen)*

identificatiegegevens van alle betrokken (identificatiefiche)

datum overleg 

referentiepersoon

overlegorganisator

gegevens waaruit blijkt dat de patiënt aan de voorwaarden voldoet

algemene gegevens van belang voor de hulpverlening

volgend overlegmoment

taakomschrijvingen en taakafspraken (waar van ministens 1 opdracht voor iemand uit de GGZ)


