s c h a k e l t e a m s
A n d e r e

In Vlaanderen werden gelijktijdig met het
schakelteam Vlaams-Brabant en
Nederlandstalig Brussel nog twee
schakelteams opgericht.

Schakelteam Oost– en West-Vlaanderen:
Netwerkcoördinator Volksgezondheid:
Joris Dheedene:
joris.dheedene@schakelteam.be
0476/96 22 74

Medewerkers Schakelteam Internering:
Alexandra Tureluren:
alexandra.tureluren@schakelteam.be
0477/90 69 79
Freya Van Imschoot:
freya.vanimschoot@schakelteam.be
0471/12 27 16

SCHAKELTEAM
INTERNERING

Maryama Diallo:
maryama.diallo@schakelteam.be
0478/69 00 01
Psychiaters schakelteam:

Schakelteam Antwerpen en Limburg:

Dr. Karolien Dockx,
karolien.dockx@fracarita.org
02/272 43 70

Netwerkcoördinator Volksgezondheid:
Tamara Schoefs:
tamara.schoefs@schakelteam.be
0490/65 44 30

Dr. Thomas Marquant:
thomas.marquant@fracarita.org
016/45 29 12
Netwerkcoördinator Internering Volksgezondheid:
Mieke Goyens:
mieke.goyens@schakelteam.be
0476/88 15 56
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Wat is het schakelteam?

Doelgroep en aanbod

Werkwijze

Het schakelteam vormt een schakel om op

Wie kan aangemeld worden?

Vraagverduidelijking

Personen waarbij een interneringsmaatregel
werd uitgesproken.



Wie kan aanmelden?



Aanmeldingen kunnen gebeuren door de
psychosociale dienst van de gevangenis,
de justitieassistent of een zorgpartner.



In welke gevallen kan men beroep doen op
ons?

Uitwerken van een zorgtraject

casusniveau een vlottere doorstroom voor
personen met een interneringsstatuut naar
de

meest

aangewezen

zorg

te

bewerkstelligen. Het schakelteam werkt
zorgtrajecten
geïnterneerden

uit
in

voor
detentie,

zowel
als

voor

geïnterneerden die buiten de gevangenis

Informatie wordt opgevraagd bij de
verwijzer en eventuele vorige
zorgpartners.
Er vindt een gesprek plaats met de
aanvrager.
Er wordt getracht de geïnterneerde
persoon zo maximaal mogelijk te
betrekken.

verblijven.





Bij het uitwerken van een zorgtraject
Informatie omtrent het thema internering
Advies over het zorgaanbod





Hoe aanmelden?
Het schakelteam Internering is een initiatief
vanuit FOD Volksgezondheid.

Aanmeldingen kunnen gebeuren via het
aanmeldingsformulier op de website van het
schakelteam: www.schakelteam.be.





Op team en in overleg met de verwijzer
wordt besproken wat het meest
gepaste zorgtraject voor de persoon is.
In samenspraak met de verwijzer
worden de nodige zorgpartners
gecontacteerd. Dit kan betrekking
hebben op alle levensdomeinen.
Deze zorg wordt op elkaar afgestemd
door bijvoorbeeld de organisatie van
een zorgoverleg.
Na overleg met het netwerk kan
het dossier afgesloten worden.
Men kan altijd opnieuw terecht bij
het schakelteam met vragen.

