Checklist MDO PSY
1. Minstens drie types hulp- of zorgverleners van verschillende organisaties zijn aanwezig waarvan
minstens één actor GGZ en één actor uit de eerstelijnsgezondheidszorg of een dienst van de
welzijnszorg erkend door de bevoegde Gewesten of Gemeenschappen.
2. Patiënt heeft met nood aan begeleidingsplan van minstens 12 maanden
3. Er moet sprake zijn van een psychiatrische hoofddiagnose (DSM IV TR, DSM V of ICD-10-CM)
(niet geldig als hoofddiagnose: dementie, epilepsie, mentale retardatie, neurologische stoornis, andere
cognitieve stoornissen van medische, vasculaire of traumatische oorsprong)

4. Problematiek van (potentieel) herhalende aard
5. Wordt als ernstig beschouwd door:
 Comorbiditeit: een bijkomende diagnose (DSM IV TR, DSM V of ICD-10-CM)
 En/of verergering symptomen (frequentie en/of intensiteit)
6. Voorafgaand contact met GGZ in kader van een psychiatrische aandoening dat voldoet aan
minstens één van de volgende voorwaarden:
Volwassenen en ouderen (uiterlijk één jaar geleden):







Opname gedurende minstens 14 dagen in een psychiatrisch ziekenhuis, PAAZ of K- dienst.
Ten laste genomen gedurende minstens 14 dagen door een mobiel equipe i.k.v. van ‘art. 107’
Een opname, gedurende minstens 14 dagen in een andere ziekenhuisdienst dan hierboven
vermeld, waarbij een psychiater in consult werd bijeengeroepen (nomenclatuurnummers 599443,
599465, 596562, 596584)
Een tenlasteneming gedurende minstens 14 dagen door een team psychiatrische zorg thuis vanuit
een initiatief voor beschut wonen
Een tenlasteneming gedurende één jaar door een psychiater of een CGG

Kinderen en jongeren:





Een begeleiding van minstens 6 maanden door een CGG, uiterlijk één jaar geleden
Een tenlasteneming gedurende 6 maanden door een kinderpsychiater of een CGG
Een aanmelding door politie, parket of jeugdrechter uiterlijk één maand geleden
Ten laste genomen gedurende minstens 14 dagen door een project ‘outreach’ voor kinderen en
jongeren gefinancierd door FOD volksgezondheid

7. Verlies van vaardigheden of slechts beperkte vaardigheden in minstens drie van volgende
domeinen:
Voor kinderen en jongeren <18 jaar: Basisautonomie, autonomie binnen de gemeenschap, taal en
communicatie, functioneren in het gezin of de gezinsvervangende context, sociale aansluiting, school,
motoriek en/of aangepast persoonlijk gedrag.

Voor volwassenen en ouderen: Basisautonomie, woonautonomie, autonomie binnen de
gemeenschap, taal en communicatie, maatschappelijke aanpassing, werk, schoolse kennis, motoriek
en/of aangepast persoonlijk gedrag.

