Met steun van:
Hoe aanmelden?
Aanmelden kan via de coördinerend arts van
Fedasil, dr. A. Hoogewys, en gebeurt in
overleg met het team van POZAH. Een
psychiatrische diagnose door een centrumarts
of psychiater is noodzakelijk. Een intake bij
de psychiater van POZAH is eveneens
mogelijk.
GGZ Netwerk Vilvoorde - Halle - Asse

Contactgegevens Dr. Hoogewys:
Tel: 09 235 48 66
GSM: 0475 66 02 62
E-mail: anne-marie.hoogewys@fedasil.be

Contactgegevens POZAH/ telefonisch advies:
Tel: 02 269 13 47
E-mail: pozah@alexgrimbergen.fracarita.org

AMIF

Asylum Migration and Integration Fund

Naar een meer geintegreerd migratiebeleid,
dankzij het AMIF-ISF

Psychiatrische Ondersteuning en Zorg
voor Asielzoekers aan Huis.

Hoe werken we?
Het team volgt de cliënt doorheen zijn psychosociaal

Wie zijn we?
Pozah is een multidisciplinair team,

zorg- en begeleidingstraject. Binnen dit traject
onderscheiden we 3 fasen:

samengesteld uit een psychiater,
psycholoog, maatschappelijk assistent,

CURE

casemanager/tolk, verpleegkundige en

Van opname tot ontslag in het psychiatrisch

ervaringsdeskundige.

ziekenhuis St. Alexius. De opname in het

Ter info:
POZAH wordt gefinancierd met AMIF
middelen, het vroegere Europees
Vluchtelingen Fonds. Met dit project
proberen we tegemoet te komen aan
enkele specifieke noden van het
netwerk met betrekking tot asielzoekers.

psychiatrisch ziekenhuis wordt zo kort mogelijk
gehouden (max. 3 maanden).

Kostprijs:
CARE

Voor wie?

Na ontslag uit het St. Alexius ziekenhuis zal de cliënt

Het doelpubliek waarop dit project zich richt,

verblijven in een LOI (Lokaal Opvang Initiatief) of

zijn volwassen asielzoekers, met een hoge kans

een andere specifieke/ reguliere woonvorm. Het doel

op erkenning, die een ernstige psychiatrische

is een maximale integratie in de maatschappij te

problematiek hebben en daarom nood hebben

realiseren.

aan specifieke en gespecialiseerde behandeling
en zorg. Dit met het oog op een maximale

ONDERSTEUNING:

integratie in de maatschappij.

De cliënt wordt ondersteund door een regulier
netwerk, gaande van een OCMW, de huisarts, CAW,
… tot gespecialiseerde hulpverlening, zoals het
CGG, de mobiele teams (acuut/langdurig), een
ambulante psychiater, ...
De begeleiding van het POZAH-team loopt over een
periode van een jaar.

De interventies van het kernteam
zijn gratis voor de cliënt.

Werkingsgebied:
POZAH is werkzaam in
Vlaanderen en Brussel.

