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Een overzicht van de recente ontwikkelingen
Het is onze ambitie om deze nieuwsbrief periodiek te verspreiden,
afhankelijk van de evolutie binnen de sector internering. Deze
editie richt zich op het inlichten omtrent de derde
investeringsronde
internering,
de
uitbreiding
van
de
schakelteams en het up-to-date houden van de gegevens van de
diverse verbeterprojecten
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Nieuwsbrief internering
E E N O V E R Z I C H T VA N D E R E C E N T E O N T W I K K E L I N G E N

De afgelopen maanden zijn er terug heel wat evoluties in het interneringslandschap: de derde fase
van het meerjarenplan internering krijgt stilaan vorm, de schakelteams internering kennen een
uitbreiding en de inwerkingtreding van de nieuwe interneringswetgeving is voorzien op 1 oktober
2016.
Via deze nieuwsbrief internering willen wij een overzicht geven van deze laatste ontwikkelingen.
Voor meer informatie
www.schakelteam.be.

kan

u

steeds

terecht

op

de

website

van

de

schakelteams:

Op deze website vindt u (onder het tabblad ‘links’) onder meer een geüpdate versie van de
forensische residentiële sociale kaart: “residentiële voorzieningen in de geestelijke
gezondheidszorg”.
Op het einde van deze nieuwsbrief vindt u tevens de uitnodiging voor de conferentie ‘Wet van 5
Mei 2014 betreffende de internering: presentatie van de nieuwe bepalingen’. Deze conferentie zal
plaatsvinden op woensdag 5 oktober a.s. op de FOD Volksgezondheid te Brussel. De volledige tekst
van de nieuwe wet kan u raadplegen op de website van het schakelteam.

Indien u verder vragen heeft of informatie wenst, staan wij ter uwer beschikking:









Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Brussel
Nederlandstalig
Mieke Goyens (0476/88.15.56) – mieke.goyens@schakelteam.be
Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Gent
Joris Dheedene (0476/96.22.74) – joris.dheedene@fracarita.org
Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Antwerpen
Karolien Gijsbers (0490/65.44.30) – karolien.gijsbers@schakelteam.be
Coördinator Extern Zorgcircuit Internering (FOD Justitie) Hof van Beroep Antwerpen (tevens
aanspreekpersoon Hof van Beroep Brussel)
Annemie Deckers (0485/53.54.92) – annemie.deckers@just.fgov.be
Coördinator Extern Zorgcircuit Internering (FOD Justitie) Hof van Beroep Gent
Katelijne Seynnaeve (0473/81.25.27) – katelijne.seynnaeve@just.fgov.be
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O V E R Z I C H T O N T W I K K E L I N G E N P E R H O F VA N B E R O E P
WOORD VOORAF
Binnen de derde fase van het meerjarenplan internering zijn er opnieuw een aantal initiatieven
voor de doelgroep van geïnterneerde personen. Zoals bij de vorige fasen, werden de middelen
verdeeld per Hof van Beroep. Binnen elk Hof van Beroep werd er bepaald hoe deze middelen
ingezet worden in relatie met het reeds bestaande aanbod en de te verwachten zorgvragen. Dit
heeft geleid tot verschillen in aanbod over de Hoven van Beroep. Voor sommige doelgroepen
(langdurig verblijf mannen en hoog risico vrouwen) wordt er over de Hoven van Beroep heen
gewerkt. In deze derde fase werd per Hof van Beroep ingezet op:
-

Versterking van bestaande projecten:
De FOD Volksgezondheid nam de beslissing om een aantal lopende projecten te versterken
in de vorm van een personeelsuitbreiding. De grootte van deze personeelsuitbreiding is
verschillend naargelang de regio en het project.

-

Upgrade van ziekenhuisbedden en plaatsen IBW en PVT:
Diverse psychiatrische ziekenhuizen, initiatieven beschut wonen (IBW) en psychiatrische
verzorgingstehuizen (PVT) ontvingen een upgrade om één of meerdere bestaande plaatsen
te voorzien voor personen met een interneringsstatuut. Deze upgrade is bedoeld voor
personen waarbij er naast de psychiatrische problematiek sprake is van een mentale
beperking en/of middelenproblematiek.

-

Crisisbedden:
Upgrade van bedden die de mogelijkheid tot hospitalisatie bieden in geval van crisis of
herval in pathologie, dit met het oog op een zo kortdurend mogelijke opname ter
stabilisering en/of heroriëntatie binnen het zorgtraject. Doelstelling is de persoon binnen het
zorgcircuit te behouden en een verblijf in de gevangenis te vermijden. Deze mogelijkheid
wordt voorbehouden voor geïnterneerden die in een ambulante of (semi-) residentiële
context verblijven.

In wat volgt, wordt per Hof van Beroep een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het kader
van de derde fase van het meerjarenplan, alsook van de nieuwe samenstelling van de
schakelteams internering en een update van de gegevens van de bestaande verbeterprojecten.
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Hof van Beroep Gent
O V E R Z I C H T VA N D E D E R D E I N V E S T E R I N G S R O N D E

High risk afdeling voor vrouwen (LEVANTA) te PC Sint-Jan-Baptist Zelzate
Op de campus van het PC Sint-Jan-Baptist te Zelzate werd een high risk afdeling voor 20
geïnterneerde vrouwen geopend. Op deze afdeling, genaamd LEVANTA, wordt er een behandeling
geboden met als vooropgestelde finaliteit een verdere maatschappelijke re-integratie te
bewerkstelligen. De vrouwen worden er geplaatst door de Commissie ter Bescherming van de
Maatschappij (CBM), binnen afzienbare tijd de Kamer ter Bescherming van de Maatschappij (KBM).
Contact: Lies Mariën

- lies.marien@fracarita.org

Uitbreiding Villa Voortman
Villa Voortman, een laagdrempelig ontmoetingshuis voor volwassenen met een psychiatrische
problematiek (vnl. psychose) en middelenproblematiek kent een uitbreiding met 2 VTE.
Middels de aanwerving van deze 2 VTE beoogt men enerzijds de doelgroep van geïnterneerde
personen uit te breiden en anderzijds ook een werking op zaterdag uit te bouwen. Voorheen was
Villa Voortman immers het hele weekend gesloten.
Contact: Villa.Voortman@pcgs.be

Upgrade IBW
Volgende initiatieven beschut wonen (IBW) ontvangen een upgrade om één of meerdere plaatsen
te voorzien voor personen met een interneringsstatuut. Deze upgrade is gericht op personen met
een interneringsstatuut waarbij er naast de psychiatrische problematiek sprake is van een mentale
beperking en/of middelenproblematiek. Per voorziening wordt aangegeven voor hoeveel plaatsen
een upgrade voorzien is.


De Wende te Eeklo (3)

Contact: Koen Lefevre - verpleeg.dir@psyeeklo.be


Waasland te Sint-Niklaas (2)

Contact: Peter Marissen - pmarissen@apzst-lucia.be
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Reymeers te Lede (2)

Contact: Veerle Vanderstraeten - veerle.vanderstraeten@reymeers.be


De Vlaamse Ardennen te Zottegem (2)

Contact: Ann Artois - aartois@bwvlardennen.be


Domos en Hand in Hand te Gent (3)

Contact: Jochen Van den Steen - jochen@aanloophuispocoloco.be
Jan De Rycke - jan.de.rycke@domos-vzw.be


Eigen woonst te Menen (3)

Contact: Christophe Raes - christophe.raes@eigenwoonst.be


Oostende – Westkust (1)

Contact: Greet Verhellen - greet.verhellen@bwow.be


SaMENSpel te Izegem (1)

Contact: Pieter Vierstraete - vierstraete.pieter@samenspel.be


Beschut wonen te Brugge (1)

Contact: Christine Descamps - christine.descamps@beschutwonenbrugge.be

Upgrade PVT
Binnen het Hof van Beroep Gent ontvangt één psychiatrisch verzorgingstehuis (omdat ervoor
geopteerd werd om meer te investeren in plaatsen beschut wonen) een upgrade om een plaats te
voorzien voor een persoon met een interneringsstatuut (met een psychiatrische problematiek in
combinatie met een mentale beperking en/of middelenproblematiek). Deze upgrade werd
toegekend aan:


PC Sint-Jan te Eeklo (1)

Contact: Koen Lefevre - verpleeg.dir@psyeeklo.be
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Upgrade dubbeldiagnosebedden
Er werd een upgrade van dubbeldiagnose-bedden voor geïnterneerde personen met een
middelenproblematiek in combinatie met een psychiatrische problematiek toegekend aan:


PC Sint-Jan te Eeklo (1)

Contact: Koen Lefevre - verpleeg.dir@psyeeklo.be


PC Gent-Sleidinge (1)

Contact: Raoul De Cuyper - r.decuyper@pcgs.be


PC Menen (1)

Contact: Serge Deboever - s.deboever@cigb.be


PC Sint-Amandus te Beernem (1)

Contact: Patrick Penders - patrick.penders@fracarita.org

Upgrade crisisbedden
Een upgrade voor crisisbedden (voor het opvangen van geïnterneerde cliënten in een ambulante of
(semi-)residentiële context) werd toegekend aan:


Caritas te Melle (1)

Contact: Opnamedienst - 09/210 68 68


PC Gent-Sleidinge (1)

Contact: Crisisunit: 09/358 04 11


PC Menen (1)

Contact: Afdeling Cura: 056/52 14 63


PC Sint-Amandus Beernem (1)

Contact: Opnamecoördinator: 050/79 95 69
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WIJZIGING IN HET SCHAKELTEAM INTERNERING

Het schakelteam internering heeft in het kader van de derde investeringsronde een tijdelijke
uitbreiding gekregen. De huidige samenstelling van het schakelteam internering voor het Hof van
Beroep Gent ziet er als volgt uit:







Ann-Sophie Decuyper – ann-sophie.decuyper@schakelteam.be - 0474/81 02 92
Catherine Destickere – catherine.destickere@schakelteam.be - 0478/82 22 65
Charlotte Volckaert – charlotte.volckaert@schakelteam.be – 0474/81 63 43
Joyce Vanspeybroeck – joyce.vanspeybroeck@schakelteam.be – 0474/81 62 18
Siel Dejonckheere – siel.dejonckheere@schakelteam.be - 0478/82 22 73
Sophia De Seranno – sophia.deseranno@schakelteam.be – 0475/44 79 11

Psychiater schakelteam:


dr. Jan De Varé – jan.de.vare@fracarita.org – 093/42 28 35

Netwerkcoördinator internering Volksgezondheid:


Joris Dheedene – joris.dheedene@fracarita.org – 0476/96 22 74

O V E R Z I C H T VA N D E V E R B E T E R P RO J E C T E N I N T E R N E R I N G H O F VA N
BEROEP GENT

Binnen het Hof van Beroep Gent werd vanuit de overheid de projectaanvraag voor een forensisch
2B-team, opgesplitst in drie subteams, weerhouden.
De werking van deze teams draagt bij tot de uitstroom uit de gevangenissen, de doorstroom in het
extern zorgcircuit en hoopt wederopnames in de gevangenissen in te perken. Doelgroep betreft
geïnterneerde personen die zelfstandig in een (vervangende) thuissituatie verblijven, doch nog een
vorm van forensische (recidivebeperkende) ondersteuning nodig hebben.
De teams staan in voor de begeleiding en rehabilitatie van mensen met langdurige en ernstige
psychiatrische problematieken, al dan niet in combinatie met problemen op andere levensgebieden.







Ambulant
Outreachend: waar nodig meerdere keren per week face-to-face contact
Multidisciplinair
Gedeelde caseload
Continue en langdurige zorg
Risicotaxatie

Deze teams werken waar nodig samen met reeds geëngageerde partners of netwerken rond een
patiënt, zoals bijvoorbeeld Schakelteam, CGG, CAW, familie,… Kennis- en expertiseoverdracht met
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reguliere partners, bijvoorbeeld bij de overgang naar opvolging door een regulier 2B-team, wordt
nagestreefd.
Er wordt geopereerd vanuit drie ‘subteams’, elk vanuit hun eigen uitvalsbasis, met elk hun
(forensische) expertise.
Er wordt vertrokken vanuit de reeds bestaande expertise op het vlak van de behandeling van
seksueel delinquenten of geïnterneerden met een medium security-profiel.
Aanmeldingen zijn mogelijk via een centrale website: www.mobielforensischteam.be

3 subteams:

APZ St.-Lucia Sint-Niklaas (2 VTE + 2,5u psychiater): werkingsgebied Oost-Vlaanderen voor
seksueel delinquenten
Inclusiecriteria:
 Meerderjarige mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden
 Plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag/ zedenfeiten/ seksuele delicten
(hands-on en/of hands-off delicten)
 Verblijfplaats in regio Oost-Vlaanderen
 Psychiatrische problematiek/ zwak-laagbegaafdheid (dubbeldiagnose kan)
 Zekere stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld/ middelengebruik
 Aanwezigheid behandelaar
 Aanwezigheid nazorg
 Minimale erkenning van de feiten
 Minimaal probleembesef (hulpvraag noodzakelijk)
 Minimale (interne) motivatie voor thuisbegeleiding
Exclusiecriteria:
 Veroordeeld/ niet-geïnterneerd
 Niet-seksuele delicten
 Geen stabiliteit in het psychiatrische ziektebeeld/middelenmisbruik
 Psychopathie
 High-risk geïnterneerden
 Zware agressie of zware gerechtelijke voorgeschiedenis
 Verblijfplaats buiten regio Oost-Vlaanderen
Contact: Jana Velle - for2b@apzst-lucia.be - 0491/56 49 35
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PC St.-Amandus Beernem (2 VTE + 2,5u psychiater): werkingsgebied West-Vlaanderen voor
seksueel delinquenten
Inclusiecriteria:
Geïnterneerde seksuele plegers die buiten de gevangenis in een autonome of georganiseerde
thuissituatie verblijven en waarvan het seksuele probleem op de voorgrond staat;
die bovendien een gespecialiseerde behandeling voor hun seksuele problematiek volgen of gevolgd
hebben en waarvan een risiconiveau is getaxeerd en een begeleiding en behandeling door een
mobiel forensisch team geïndiceerd is.
Exclusiecriteria zijn geïnterneerden:
 die als High Risk getaxeerd zijn
 die niet open staan voor de gespecialiseerde behandeling
 die niet open staan voor begeleiding binnen hun thuiscontext
 die buiten de afgesproken regio verblijven of zich vestigen, tenzij in overleg met de
andere forensische mobiele teampartners
Contact: Pierre Desmedt - pierre.desmedt@fracarita.org
Julie Pecceu - julie.pecceu@fracarita.org
Bianca Lecomte - bianca.lecomte@fracarita.org – 0486/13 74 94

PC St.-Jan-Baptist Zelzate (3 VTE + 4u psychiater): werkingsgebied Oost- en West-Vlaanderen
voor niet seksueel delinquenten
Inclusiecriteria:
 Geïnterneerde mannen en vrouwen
 Thuissituatie
 Regio Oost- en West-Vlaanderen
 Nood aan langdurige begeleiding
 Omringd door voldoende hulpverlening (psychiater, huisarts)
 Nood aan specifieke forensische opvolging
 CBM/KBM-zitting: begeleiding mede gemandateerd door de bevoegde CBM/KBM

Exclusiecriteria:
 Seksuele problematiek/feiten
 Kernpsychopathie
 Personen in acute crisistoestand
 Te hoge zorgnood (risicohantering)
Contact: Veerle De Reu – veerle.de.reu@fracarita.org - 0470/20 06 82
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Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig
O V E R Z I C H T VA N D E D E R D E I N V E S T E R I N G S R O N D E

Langdurige forensische psychiatrische zorg te Bierbeek
In april 2016 gingen de deuren open van een verblijfsafdeling LFPZ (Langdurige Forensische
Psychiatrische Zorg) op de campus van het UPC Sint-Kamillus te Bierbeek. Deze afdeling voorziet
30 plaatsen voor geïnterneerde mannen.
LFPZ vervult een andere nood binnen het forensische zorglandschap dan reeds bestaande
forensische voorzieningen. Op deze afdeling ligt de focus op kwaliteit van leven, met als doel het
creëren van een woonomgeving. Dit met klemtoon op de tevredenheid bij de bewoners, wat
nagestreefd wordt door het betrekken van de bewoners in de dagelijkse werking en een hoge mate
van huiselijkheid. Daarnaast is er aandacht voor de beveiliging van de bewoner zelf en de
maatschappij.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, zijn er enkele in- en exclusiecriteria opgesteld. Het
betreft een groep geïnterneerde mannen die omwille van hun risico op herval in delict een
langdurig verhoogd beveiligingsniveau nodig hebben. Voor de doelgroep wordt er geen selectie
naar pathologie, noch naar delict gemaakt.
Inclusie:
- Personen
- Personen
Exclusie:
- Personen
- Personen
- Personen

die als ‘langdurig delictgevaarlijk’ worden beschouwd
die op korte en/of middellange termijn geen resocialisatieopties hebben
die geen gemeenschapsregime aankunnen
die een verhoogd risico op agressie/acting-out op de afdeling hebben
die een hoog ontvluchtingsrisico hebben

Voor meer informatie en/of aanmeldingen kan er contact opgenomen worden met de criminologe
Eva Pollet.
Contact: Eva Pollet - eva.pollet@fracarita.org - 016/45 27 74

Uitbreiding Mobiel team GGZ Oude Baan
Het verbeterproject internering binnen het Mobiel Team GGZ Oude Baan kent een uitbreiding met
0,5 VTE om de inclusie van geïnterneerde personen binnen het mobiel team te vergroten.
Contact: Ingrid Malfait - ingrid.malfait@fracarita.org - 0474/86 99 55
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Uitbreiding UPC Sint-Kamillus – afdeling OPM + outreach
Het verbeterproject internering van de observatie-eenheid voor volwassenen met een
psychiatrische problematiek in combinatie met een verstandelijke handicap (OPM) en het
Outreachteam voor personen met een verstandelijke beperking kent een uitbreiding met 0,75 VTE.
Hiermee kunnen ze de opvolgingsmogelijkheden van personen met een interneringsstatuut
vergroten en worden de mogelijkheden van risicotaxatie en -management bij deze doelgroep
onderzocht.
Contact: Eddy Weyts - eddy.weyts@fracarita.org - 016/45 29 18

Uitbreiding VZW Walden – Fenix+
Ook het verbeterproject Fenix+ kent een personeelsuitbreiding met 1,5 VTE, waardoor het
geïntegreerd behandelaanbod voor geïnterneerde cliënten met een dubbele diagnose
persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen en middelengebruik verder uitgebouwd
wordt.
Contact: Marlies Jonckers - marlies.jonckers@fracarita.org - 0478/ 90 40 41

Upgrade IBW
Binnen het Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig ontvangen drie initiatieven beschut wonen
(IBW) een upgrade om telkens één bed prioritair te voorzien voor geïnterneerde personen met een
psychiatrische problematiek in combinatie met een mentale beperking en/of middelenproblematiek.
Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld
worden. De aanmeldingen voor de upgradebedden verlopen via de normale aanmeldingsprocedures
van de IBW’s.


VZW De Hulster (1)

Contact: Corinne Staskowiak - Corinne.Staskowiak@dehulster.be - 016/29 87 62


VZW Hestia (1)

Contact: Ariane Dewil - ariane.dewil@fracarita.org - 016/81 90 67


VZW Walden (1)

Contact: Ingeborg Laporte - ingeborg.laporte@fracarita.org - 016/24 05 80
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Upgrade PVT
Twee psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) ontvangen elk een upgrade voor twee bedden om
deze plaatsen te voorzien voor personen met een interneringsstatuut, waarbij er naast de
psychiatrische problematiek ook sprake is van een mentale beperking en/of middelenproblematiek.
Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld
worden. Deze aanmeldingen verlopen via de normale aanmeldingsprocedure.


PVT Kraaienberg (2)

Contact: Els Billiouw - els.billiouw@fracarita.org - 02/270 15 89


PVT Salvenbos (2)

Contact: Kate Lippeveldt - kate.lippeveldt@fracarita.org - 016/45 29 56

Upgrade crisisbedden
Dit betreft een upgrade van bedden, die de mogelijkheid tot hospitalisatie bieden in geval van crisis
of herval in pathologie, met het oog op een zo kortdurend mogelijke opname ter stabilisering en/of
heroriëntatie. Deze mogelijkheid wordt voorbehouden voor geïnterneerden die in een ambulante of
(semi-) residentiële context verblijven. Volgende voorzieningen kennen een upgrade van telkens
één bed:


UPC Sint-Kamillus Bierbeek (1)

Contact: Chanou Vrijdaghs - chanou.vrijdaghs@fracarita.org - 016/45 29 99


UPC KULeuven (1)

Contact: Algemeen nummer (campus Kortenberg) - 02/758 05 11
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WIJZIGING IN HET SCHAKELTEAM INTERNERING

Het schakelteam internering heeft in het kader van de derde investeringsronde een tijdelijke
uitbreiding gekregen. De huidige samenstelling van het schakelteam internering voor het Hof van
Beroep Brussel Nederlandstalig ziet er als volgt uit:




Freya Van Imschoot – freya.vanimschoot@schakelteam.be – 0471/12 27 16
Maryama Diallo – maryama.diallo@schakelteam.be – 0478/69 00 01
Sylvia Merckx – sylvia.merckx@schakelteam.be – 0477/90 69 79

Psychiaters schakelteam:



dr. Thomas Marquant – thomas.marquant@fracarita.org – 016/45 29 12
dr. Karolien Dockx – karolien.dockx@fracarita.org – 022/72 43 70

Netwerkcoördinator internering Volksgezondheid:


Mieke Goyens – mieke.goyens@schakelteam.be – 0476/88 15 56

O V E R Z I C H T VA N D E V E R B E T E R P RO J E C T E N I N T E R N E R I N G H O F VA N
B E RO E P B RU S S E L N E D E R L A N D S TA L I G
Regio Vlaams Brabant Oost:


Zorgpartner: UPC Sint Kamillus Bierbeek

Binnen het bestaand aantal beschikbare bedden van de Doelgroep Algemene Psychiatrie wordt voor
een achttal mensen met een interneringsstatuut ruimte gecreëerd om in te stromen in één van de
bestaande zorgmodules.
De doelgroep richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) uit de regio met een algemene
psychiatrische
problematiek
(psychotische
kwetsbaarheid,
persoonlijkheidsmoeilijkheden,
stemmingsstoornissen,…) die mogelijk gepaard gaat met problematisch middelengebruik.
De Doelgroep Algemene Psychiatrie heeft geen specifiek zorgaanbod voor personen met:








een
een
een
een
een
een
een

grote somatische zorgnood;
organische pathologie;
primaire persoonlijkheidsstoornis;
op de voorgrond staande autismespectrumstoornis;
uitgesproken stoornis op het vlak van seksualiteit (pedofilie, exhibitionisme …);
ernstige verstandelijke beperking;
primaire problematiek van middelenmisbruik.

12

Nieuwsbrief internering

September 2016

De Doelgroep Algemene Psychiatrie richt zich naar de groep geïnterneerden die binnen de huidige
werking en behandelingsmodaliteiten kunnen functioneren (bv. geen extra veiligheidsmaatregelen
nodig), met een bijkomend specifiek aanbod voor de doelgroep (risicotaxatie en risicomanagement,
werken rond het delict, enz.).
Contact: Ines Tackoen - ines.tackoen@fracarita.org - 016/45 29 92

De Observatieafdeling Personen met een Verstandelijke Beperking en Outreachteam voor personen
met een verstandelijke beperking wenst de kans op behandeling en begeleiding van mensen met
een ontwikkelingsstoornis verstandelijke beperking en het statuut internering te vergroten. Binnen
de observatieafdeling en het outreachteam worden extra geïnterneerden met een verstandelijke
beperking geïncludeerd. Via hun kennis van het netwerk pogen zij doorstroom te faciliteren.
Contact: Eddy Weyts - eddy.weyts@fracarita.org - 016/45 29 18



Zorgpartner: VZW Walden, deelwerking Fenix

Het project Fenix+ biedt een geïntegreerd behandelaanbod voor dubbele diagnose (psychiatrische
stoornis en middelengebruik). Fenix+ is ingebed in de Fact-werking van Fenix. Hierdoor kan, indien
dit nodig en wenselijk is, naast de ambulante begeleiding van Fenix + ook een intensieve
thuisbegeleiding worden gestart.
Fenix+ biedt in de eerste plaats een dagelijkse ondersteuning met betrekking tot dubbele diagnose.
Tijdens deze momenten gaan individuele therapeutische behandelingen en alcohol- en drugtests
door. Daarnaast kunnen geïncludeerde cliënten vrijblijvend binnen lopen wanneer zij nood hebben
aan een gesprek gerelateerd aan middelengebruik. Door een expliciete aansluiting met de werking
van het ontmoetingscentrum kan een dagelijks laagdrempelig ontmoetings- en activeringsaanbod
aangeboden worden. Ten slotte organiseert het project behandelmodules waar in groep rond
belangrijke thema’s en levensdomeinen wordt gewerkt.
Fenix+ beoogt een geïnterneerde populatie waarbij middelengebruik maar ook forensische zorg op
de voorgrond staan. Exclusiecriteria zijn primair seksuele delinquenten, primaire laagbegaafdheid
en high risk patiënten omwille van de specifieke zorgnoden en expertise nodig bij deze
doelgroepen. Er kan doorverwezen worden vanuit gevangenissen, psychiatrische instellingen en
van de extramurale zorgvoorzieningen in de samenleving zoals het CGG, CAW, mobiele teams, etc.
De ontwikkelde forensische expertise kan op casusniveau aangeboden worden aan andere
voorzieningen.
Contact: Marlies Jonckers - marlies.jonckers@fracarita.org - 0478/90 40 41
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Zorgpartner: Mobiel Team GGZ Leuven, Oude Baan

De mobiele teams in het arrondissement Leuven (functie 2, 2b teams) ondersteunen en
behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een
herstelgerichte visie. Het gaat om complexe zorgnoden op verschillende levensdomeinen in de
samenleving (psychisch, wonen, werk, financieel, sociaal, …). Het mobiel team hanteert de Factmethodiek (Flexible Activity Community Treatment) waarbij er de mogelijkheid is tot intensivering
van de zorg.
Het mobiel team wenst een grotere instroom van geïnterneerden te realiseren. De geïnterneerde
persoon moet voldoen aan de inclusiecriteria van het mobiel team nl. leeftijd (16-65j), een
langdurige psychiatrische problematiek met complexe zorgnoden en woonachtig in de regio
Leuven. De behoefte aan hulpverlening (en niet de behoefte aan controle) moet duidelijk op de
voorgrond staan.
Daarnaast biedt het mobiel team de mogelijkheid van coaching/ondersteuning aan ambulante
thuiszorgdiensten m.b.t. geïnterneerd cliënteel.
Contact: Ingrid Malfait - ingrid.malfait@fracarita.org - 0474/86 99 55



Casustafel

In kader van de verbeterprojecten internering van de regio Vlaams Brabant Oost (LeuvenTervuren) werd er een casustafel opgericht. Tijdens de bijeenkomst van de casustafel worden
dossiers besproken die als complex ervaren worden en/of waarbij er dient nagedacht te worden
over een traject in het kader van de continuïteit van de zorg. Daarnaast biedt de casustafel de
mogelijkheid tot reflectie betreffende aangemelde casussen. Bij deze casustafel kunnen ook andere
partners dan bovenstaande aansluiten.

Regio Vlaams Brabant West:


Zorgpartner: PZ Sint-Alexius Grimbergen

Het psychiatrisch ziekenhuis Sint-Alexius stelt 8 bedden ter beschikking op hun intensieve
residentiële behandelunits voor zowel acute als chronische psychiatrische problemen waarbij een
opname noodzakelijk is. De behandeling wordt ingebed in de bestaande zorgprogramma’s van het
ziekenhuis:







Module
Module
Module
Module
Module
Module

observatie- en indicatiestelling (Galenos)
verslavingszorg (Erasmus)
stemmingsstoornissen (Erasmus)
psychosezorg (Avicenna)
gerontopsychiatrie/ouderenzorg (Averroës)
daghospitalisatie (Zeno)
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Er werd gekozen om alle aanmeldingen van mensen met een interneringsstatuut via één arts te
laten gaan, met name via Dr. Dockx.
Contact: Dr. Karolien Dockx - karolien.dockx@fracarita.org
Binnen het ziekenhuis zijn de referentiepersonen centraal aanspreekpunt rond alles wat internering
betreft.
Referentiepersonen: Klara Smout - klara.smout@fracarita.org
Tatjana Cammerman - tatjana.cammerman@fracarita.org



Zorgpartner: CGG Ahasverus/herstelacademie

De geïnterneerde cliënten in de regio kunnen voor ambulante begeleiding binnen het CGG
Ahasverus terecht bij:
1. Vestiging Vilvoorde, Grimbergen, Halle, Asse (reguliere zorg): Vanuit de forensische expertise en
inzet wil CGG Ahasverus per vestiging per jaar een twee/drietal begeleidingen van geïnterneerden
ondersteunen.
2. Psychotherapie-BRUG (deelwerking Ahasverus): heeft als opdracht de reguliere geestelijke
gezondheidszorg binnen te brengen in de Brusselse gevangenissen. Psychotherapie-BRUG biedt op
vraag ook de mogelijkheid tot intakes in functie van een post-penitentiair traject aan. Hierbij wordt
de cliënt reeds in de gevangenis gezien ter voorbereiding van de uitbouw van een post-penitentiair
traject.
3. Netwerkactivatie: Een projectmedewerker zal bijkomend met een aantal methodieken aan de
slag gaan om in de directe omgeving van de geïnterneerde het steunend netwerk op te bouwen en
te focussen op empowerment en herstel. Dit op basis van een aantal systeemtherapeutische
concepten en herstelgericht werken.
Contact: Britt Meyhi - psychotherapie-BRUG@ahasverus.be



Zorgpartner: Beschut wonen De Raster/PVT Kraaienberg

Het initiatief voor beschut wonen De Raster vzw met een werking te Grimbergen en Halle biedt
langdurige begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische problematiek en dit
op tal van terreinen van het maatschappelijk leven.
Het PVT-concept in Grimbergen richt zich naar personen met een gestabiliseerde chronische
psychiatrische stoornis, die vanuit hun nood aan continue begeleiding dienen geplaatst te worden
in een zorgtraject met betrekking tot deze doelgroep in deze regio.
Meer informatie : www.netwerkwonenplus.be
Contact: Els Billiouw - els.billiouw@fracarita.org
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Zorgpartner: Rhea Team

Reeds tijdens het verblijf op de behandelunit wordt het Rhea-team bij de begeleiding van de
geïnterneerde ingeschakeld om te peilen naar mogelijke behoeftes en interesses op drie domeinen
van activering en maatschappelijke integratie:




Vorming en opleiding
Tewerkstelling
Zinvolle dagbesteding (activiteitencentrum, hobby, ontmoeting,…)

Contact: Ellen Arys - ellen.arys@fracarita.org



Zorgpartner: mobiele teams 2A en 2B

Het SPPiT-team is een multidisciplinair team, samengesteld uit case-managers, een psychiater,
psycholoog, maatschappelijk werker en overlegorganisatoren. Naast het sensibiliseren en coachen
van eerstelijnshulpverleners biedt het SPPiT-team ook langdurige psychiatrische zorg aan huis.
Doelstelling van de begeleiding aan huis is de kwaliteit van leven en functioneren te optimaliseren,
alsook waar mogelijk (her)opnames te voorkomen.
Het Pharos-team is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit psychiatrisch en sociaal
verpleegkundigen, zorgkundigen, psycholoog en psychiater. Pharos biedt hulp aan volwassenen die
met een (sub)acute psychiatrische problematiek geconfronteerd worden en hiervoor in de
thuissituatie kunnen begeleid worden.
Contact mobiel team langdurige zorg (SPPiT-team): Els Van Steenbergen els.van.steenbergen@fracarita.org
Contact mobiel team (sub)acute zorg (Pharos): Cindy Baillieu - cindy.baillieu@fracarita.org



Zorgpartner: I.T.E.R.

I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Binnen het team is er ervaring met de COSA methodiek (re-integratie
en netwerkvorming van en rond plegers).
Naast schriftelijke pretherapie voor geïnterneerden die nog in de strafinrichting verblijven en
behandeling van geïnterneerde personen die seksueel grensoverschrijdend gedrag stellen, behoort
ook het geven van adviezen en coaching aan andere partners tot de taken van I.T.E.R. Binnen het
project zal er extra aandacht uitgaan naar geïnterneerde personen met een verstandelijke
beperking.
Contact: Stijn Dehert - stijn.dehert@iter-hulp.be
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Zorgpartner: CGG Passant

Contact aanmeldingen Halle: Christel Lippens - christel.lippens@passant.be
Contact aanmeldingen Dilbeek: Vanessa Maes - vanessa.maes@passant.be



Aanmeldingsteam

Bij de opstart van de verbeterprojecten in de regio Vlaams-Brabant-West (Halle-Vilvoorde-Brussel)
werd een aanmeldingsteam in het leven geroepen. Hier komen complexe dossiers aan bod (waarbij
meerdere zorgpartners dienen betrokken te worden). De partners trachtten tijdens het
aanmeldingsteam een zorgtraject te bespreken op maat van de cliënt. Aanmeldingen van complexe
dossiers kunnen rechtstreeks via de referentiepersonen verlopen.
Referentiepersonen: Klara Smout - klara.smout@fracarita.org
Tatjana Cammerman - tatjana.cammerman@fracarita.org

Regio Brussel Hoofdstad:



Ambulatoire Forest

Ambulatoire Forest heeft een halftijdse kracht extra om trajecten voor geïnterneerde personen mee
vorm te geven en samenwerking tussen voorzieningen te optimaliseren.
Contact: Virginie Laval - info@ambuforest.be
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Hof van Beroep Antwerpen
O V E R Z I C H T VA N D E D E R D E I N V E S T E R I N G S R O N D E

Uitbreiding psychiatrische opvolging CGG Vagga
De FOD Volksgezondheid heeft enkele verbeterprojecten uit de tweede investeringsronde in deze
fase bijkomend gefinancierd. Zo werd in het Hof van Beroep Antwerpen het verbeterproject
‘psychiatrische opvolging door CGG Vagga’ versterkt. De personeelscapaciteit werd van 0.8 VTE
naar 1.8 VTE gebracht. Naast Stievy Visterin is nu ook Eline Sas werkzaam binnen dit
verbeterproject. Meer informatie over dit project kan u terugvinden in het overzicht van de
verbeterprojecten.

Upgrade IBW
In Hof van Beroep Antwerpen hebben 4 initiatieven beschut wonen een upgrade gekregen. Ze
voorzien een bed prioritair voor de doelgroep personen met een interneringsstatuut en een
verslavingsproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek
kunnen aangemeld worden. Onderstaande IBW hebben een bed geüpgraded. Enkel BW De Sprong
te Zoersel is overgegaan tot het upgraden van twee bestaande bedden voor deze specifieke
doelgroep. De aanmeldingen voor de upgradebedden specifiek voor geïnterneerde personen
verlopen via de normale aanmeldingsprocedures van de IBW’s.
Hieronder kan u per IBW de contactpersoon terugvinden.


VZW Basis te Hasselt (1)

Contact: Leen Roels – leen@vzwbasis.be – 011/25 65 76



BW ’t Veer te Maasmechelen (1)

Contact: Wendy Beckers – wendy.beckers@bwhetveer.be – 089/48 18 58
Berb Lenaerts – berb.lenaerts@bwhetveer.be



BW De Sprong te Zoersel (2)

Contact: Marleen Geentjens – marleen.geentjes@emmaus.be – 03/385 45 06



BW De Vliering te Boechout (1)

Contact: Yves Kempeneers – yves.kempeneers@fracarita.org - 03/454 23 07
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Upgrade PVT


PVT Schorshaegen te Duffel (5)

In het Hof van Beroep Antwerpen werden 5 PVT-plaatsen geüpgraded voor de doelgroep
geïnterneerde personen met dubbeldiagnose mentale beperking of middelenproblematiek met een
bijkomende psychiatrische problematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere
psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.
Aanmeldingen verlopen
via
maatschappelijk werkster Liesbeth Wouters
Contact: Liesbeth Wouters – liesbeth.wouters@emmaus.be – 015/30 82 51

Upgrade dubbeldiagnosebedden mentale beperking


Samenwerkingsverband PC Sint-Amedeus te Mortsel, PC Bethanië te Zoersel en PC Asster te
Sint-Truiden (4)

Deze partners hebben een samenwerkingsverband opgericht om de upgrade van 4 bedden voor de
doelgroep ‘geïnterneerde personen met een mentale beperking’ te coördineren. Er wordt gewerkt
met een centraal aanmeldingspunt bij PC Sint-Amedeus.
Contact: Ilse Desmet – ilse.desmet@fracarita.org - 03/440 68 50

Upgrade crisisbedden
Er zijn vijf crisisbedden voorzien in het Hof van Beroep Antwerpen voor de doelgroep van personen
met een interneringsstatuut. De crisisbedden worden voorbehouden voor geïnterneerde mannen en
vrouwen die vrij op proef zijn in een ambulant traject en die een crisis ervaren. Onder crisis
verstaan we een acuut herval in psychopathologie dat niet meer hanteerbaar is in de actuele
setting.



ZNA Stuivenberg te Antwerpen (1)

Het crisisbed te ZNA Stuivenberg is momenteel nog niet beschikbaar, maar zal hopelijk in de nabije
toekomst operationeel kunnen zijn. Er wordt een crisistermijn van vijf dagen vooropgesteld. Dit is
echter geen absolute termijn. Afhankelijk van het individuele geval kan een langere crisisopname
op termijn gerealiseerd worden.
Contact: Hugo Pietermans – hugo.pietermans@zna.be
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PZ Duffel (1)

PZ Duffel zal de crisisopname op een gesloten opnameafdeling realiseren. In geval van een acute
psychiatrische problematiek kan er onmiddellijk overgegaan worden tot opname. De aanmeldingen
tot crisisopname verlopen via de psychiater, dr. Vandendriessche.
Contact: dr. Frans Vandendriessche – frans.vandendriessche@emmaus.be – 015/30 40 30



PC Bethanië te Zoersel (1)

Het crisisbed in PC Bethanië is beschikbaar voor mannen en vrouwen met een interneringsstatuut.
Men tracht de crisisopname zo kort als mogelijk en zo lang als nodig te voorzien.
Contact: Tom Staes – tom.staes@emmaus.be – 03/380 30 68



PAAZ Sint-Franciskusziekenhuis te Heusden-Zolder (1)

De crisisopname binnen het Sint-Franciskusziekenhuis vindt plaats op de PAAZ-afdeling. De
opgenomen persoon dient mee te kunnen functioneren in het groepssysteem van de PAAZ-afdeling
en dient hanteerbaar te zijn op een open afdeling. De vraag tot opname verloopt steeds via de
psychiater van wacht.
Contact: Alexandra Slootmans – alexandra.slootmans@sfz.be – 011/71 50 00



Opnameafdeling OPZC Rekem (1)

Het crisisbed voor personen met een interneringsstatuut bevindt zich op de gesloten afdeling
waarop eveneens de gedwongen opnames plaatsvinden. In OPZC Rekem verlopen de
aanmeldingen voor het crisisbed via de opnamecoördinator van wacht.
Contact: Opnamecoördinatoren – opnamecoördinatoren@opzcrekem.be – 0494/57 46 74
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WIJZIGING IN HET SCHAKELTEAM INTERNERING

Het schakelteam internering heeft in het kader van de derde investeringsronde een tijdelijke
uitbreiding gekregen. De huidige samenstelling van het schakelteam internering HvB Antwerpen
ziet er als volgt uit:







Eva Baisier – eva.baisier@schakelteam.be – 0492/15 69 06
Hanne Eerdekens – hanne.eerdekens@schakelteam.be – 0496/38 16 96
Jolien Debehets – jolien.debehets@schakelteam.be – 0494/57 46 53
Joke Nauwelaerts – joke.nauwelaerts@schakelteam.be – 0494/57 46 54
Kaat Vanthuyne – kaat.vanthuyne@schakelteam.be – 0492/15 69 07
Nadika Hoyberghs – nadika.hoyberghs@schakelteam.be – 0494/57 46 55

Netwerkcoördinator internering Volksgezondheid:


Karolien Gijsbers – karolien.gijsbers@schakelteam.be – 0490/65 44 30

O V E R Z I C H T VA N D E V E R B E T E R P RO J E C T E N I N T E R N E R I N G H O F VA N
BEROEP ANTWERPEN

OUTREACHTEAM – bundeling van 7 projecten die outreachend werken met de doelgroep
geïnterneerde personen.

1. Mobiele forensische outreach
Samenwerkingsverband: OC St. Ferdinand (Limes) – PZ Asster – VGGZ Hasselt
Aanbod: aanbod van ondersteuning aan de reguliere VAPH-voorzieningen in Limburg bij het
begeleiden en opnemen van personen met een verstandelijke beperking die het statuut internering
hebben. Het aanbod bestaat uit o.a. uit expertisedeling op forensisch, agogisch, psychiatrische en
therapeutisch vlak, het bieden van informatie, gerichte observaties, risicomanagement,
organiseren van overleg en een back-up functie indien nodig.
Contact: Nele Penxten - nele.penxten@fracarita.org
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2. Consultfunctie door het UFC
Projecthouder: UFC
Aanbod: Alle zorgpartners die werken met geïnterneerden met een secundaire seksuele
problematiek kunnen beroep doen op de expertise van het project. Wanneer een geïnterneerde
persoon m.a.w. wordt opgenomen omwille van een psychose, persoonlijkheidsproblematiek,
verslavingsproblemen, mentale beperking of andere stoornissen maar daarnaast ook problematisch
seksueel gedrag of fantasieën vertoont, kan het Liaisonteam worden ingeschakeld. Dit team
probeert ervoor te zorgen dat deze persoon, ondanks zijn problematisch seksueel gedrag, alsnog
behandeld kan worden binnen het reguliere zorgcircuit. Dit kan door informatie of opleiding te
geven aan het behandelend team wat betreft de aanpak van seksueel probleemgedrag of door
aanwezigheid van een psycholoog van het UFC op de teambespreking of casusbespreking.
Het project beperkt zich tot de provincie Antwerpen en is uitsluitend gericht op geïnterneerden met
een secundaire seksuele problematiek, die geen nood hebben aan een gespecialiseerde
behandeling inzake seksualiteit.
Contact: Annelies Nuyts - annelies.nuyts@uza.be

3. Uitbreiding forensische thuiszorg in BW MIN
Samenwerkingsverband: BW MIN – netwerk 107 SaRA
Aanbod: 3 grote pijlers:
-

Deelname van BW MIN aan de verschillende overlegmomenten binnen SaRA

-

Organiseren van zorgtafels in kader van behandelplan en
begeleidingen in samenspraak met de reguliere en eerstelijnszorg

-

Op casusniveau wordt geprobeerd een wisselwerking te organiseren tussen de mobiele 2B
teams en het outreachteam van BW MIN door o.a. expertisedeling, ondersteuning, tijdelijke
overname, aanreiken van handvaten, deelname aan teambesprekingen

mogelijke

opstart

van

Contact: Rudy Wouters - rudy.wouters@beschutwonenmin.be

4. Woonbegeleider CAW Limburg
Samenwerkingsverband: VGGZ Hasselt – CAW Limburg
Aanbod: Re-integratie van personen met een interneringstatuut vanuit een residentiële setting
naar een reguliere woonmarkt door een aanbod van integrale woonbegeleiding. Het VGGZ staat in
voor het coachen van de CAW begeleider i.f.v. de psychiatrische problematiek.
Contact: Juliette van der Stap - juliette.vanderstap@cawlimburg.be
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5. Van residentiële naar ambulante doorstroom voor geïnterneerde personen in het
arrondissement Antwerpen
Samenwerkingsverband: OPZC Rekem - CGG Vagga – BW MIN
Doel:
 De doorstroom van tweedelijns naar eerstelijns hulpverlening efficiënter te laten verlopen
bij geïnterneerde personen met een VOP statuut.
 Deze doorstroom van geïnterneerde personen kan vanuit de gevangenis, vanuit residentiële
instellingen en vanuit het justitiehuis, waarbij een ambulante opvolging of behandeling
nodig wordt geacht door verwijzer of CBM.
Doelgroep:
 Personen met een interneringsstatuut VOP, ongeacht de problematiek of aard van de feiten,
die ambulant behandelbaar zijn.
Aanbod:
 Psychologische opvolging door CGG VAGGA:
ambulante behandeling of forensische nazorg binnen het FINIS team, welk multidisciplinair
is samengesteld en multimethodisch werkt.
 Outreachend werken:
De ambulante behandeling kan reeds opgestart worden in het residentiële circuit.
Intakegesprekken kunnen extern plaatsvinden zodat betrokkene zich niet hoeft te
verplaatsen.
Het aanbod kan zich, indien nodig, verplaatsen naar de verblijfplaats van de cliënt. De
psychotherapie kan daar plaatsvinden wanneer dit een meerwaarde zou zijn.
 Psychologische/criminologische expertise inbrengen in het team van de verwijzende
instantie:
Uitvoeren
van
risicotaxatie,
inschatting
van
het
risico
op
herval.
Adviesfunctie vanuit het FINIS team naar de betrokken partijen in het kader van een gepast
zorgaanbod.
 Back-up functie, in overleg, door betrokken instellingen bij crisissituatie:
We streven naar een samenwerking tussen verschillende instanties om een crisisopname te
kunnen uitwerken wanneer de situatie zich aandringt.
Contact: Stievy Visterin - stievy.visterin@vagga.be
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6. Optimalisering ambulante nazorg door VGGZ Hasselt
Samenwerkingsverband: OPZC Rekem – VGGZ Hasselt – BW ’t Veer
Aanbod: Om de uitstroom vanuit het residentiële circuit naar de 2de lijn te optimaliseren
organiseert team Forte zitdagen in de nabijheid van de gebruiker. Momenteel is er wekelijks één
zitdag in BW ’t Veer, vooral om de uitstroom uit het medium security circuit te kunnen garanderen.
Dit project startte in het kader van het therapeutisch project. Door de inbedding in het federale
meerjarenplan, werd dit aanbod verder uitgebreid.
Contact: Stephanie Kerkhofs - stephanie.kerkhofs@vggz.be

7. Ambulante zorg CAD
Projecthouder: CAD Limburg
Aanbod: Ambulante behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek in de
provincie Limburg. Gezien de context in Limburg wordt er een intensieve samenwerking
uitgebouwd met het OPZC Rekem via het zorgpad middelen en met Beschut Wonen ’t Veer.
Contact: Arnold Driessen - arnold.driessen@cadlimburg.be
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INTRAPENITENTIAIRE ZORG – bundeling van 2 projecten

8. Inreachproject OPZC Rekem
Projecthouder: OPZC Rekem
Aanbod: Vanuit de medium security afdeling binnen het OPZC Rekem wordt er vanuit het
inreachproject opnamevoorbereidend gewerkt door de brug te maken tussen de gevangenis en de
afdeling te Rekem.
Dit project startte in 2012 vanuit het OPZC Rekem, aanvankelijk in de gevangenis van Merksplas.
Door de bijkomende middelen i.k.v. de verbeterprojecten werd het inreachteam later uitgebreid
naar de gevangenis van Turnhout en de annexe te Antwerpen. Elke inreacher wordt toegewezen
aan een strafinstelling en is daar zodat er een vast aanspreekpunt is.
Contact: nadine.steyvers@opzcrekem.be - 089/84 73 63 (PI Turnhout)
eline.ponsen@opzcrekem.be - 089/84 73 93 (PI Merkplas)
an.ketelbuters@opzcrekem.be - 089/84 73 83 (PI Antwerpen)

9. Brugteam
Projecthouder: CGG Kempen
Aanbod: Hulp aan geïnterneerde mannen in de gevangenissen van Merksplas en Turnhout die een
CBM/KBM-beslissing kregen tot VOP en zicht hebben op een intakegesprek. PSD, zorg,
schakelteam en/of verschillende hulpverleningsinstanties zien echter nog verschillende werkpunten
in het kader van de reclassering waaraan aandacht dient besteed worden om de slaagkansen van
de cliënt binnen dit reclasserings-of zorgtraject te realiseren. Zij werken in de provincies
Antwerpen en Limburg.
Contact: Jill De Ridder - JillDeRidder@cggkempen.be
Els Renders - ElsRenders@cggkempen.be
Kelly De Bruyn - KellyDeBruyn@cggkempen.be
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MONITORINGTEAM – 1 project

10. Risk-assessment team
Samenwerkingsverband: PZ Asster – UFC – Kefor
Aanbod: Het aanbod is tweeledig, enerzijds voert dit team risicotaxatie uit bij geïnterneerden,
anderzijds bieden zij supervisie aan behandelaars.
Samen staan ze in voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de
ondersteuning van partners in de reguliere zorg in het Hof van Beroep Antwerpen. Door een
deskundige en wetenschappelijke aanpak is een betere afstemming van de zorg mogelijk.
Contact: Alana Schuerwegen - alana.schuerwegen@riskassessmentteam.be
Claudia Pouls - claudia.pouls@riskassessmentteam.be
Veerle Verreyt - veerle.verreyt@riskassessmentteam.be
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In samenwerking met

Uitnodiging Conferentie
Wet van 5 Mei 2014 betreffende de internering: presentatie van de
nieuwe bepalingen.
Woensdag 5 oktober 2016
09u00 – 13u00

INLEIDING :
De wet van 5 mei 2014 betreffende de internering zal in werking treden op 1 oktober 2016. Deze
conferentie heeft tot doel de krachtlijnen van de nieuwe wet uiteen te zetten met het oog op een
beter begrip van de wet en teneinde de toepassing ervan voor de actoren op het terrein te
vergemakkelijken. Volgende onderwerpen zullen o.a. aan bod komen: het toepassingsgebied van de
internering, de procedure tot internering, met inbegrip van het deskundigenonderzoek, de rol van de
kamer voor de bescherming van de maatschappij, de procedures voor de toekenning van
uitvoeringsmodaliteiten zoals de plaatsing, verloven en invrijheidstelling op proef, de herroeping van
modaliteiten, de voorwaarden voor een definitieve invrijheidstelling, …, waarbij in het bijzonder
aandacht besteed zal worden aan de rol die de samenwerkende partners in het kader van deze nieuwe
wet toebedeeld krijgen.
SPREKERS: Mevr. Eva DE COCK, attaché & Mevr. Kristel VAN DRIESSCHE, Adviseur, Directie Juridische
ondersteuning (Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen - FOD Justitie)
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PROGRAMMA :
08u30 – 09u00 :

Onthaal – Ontbijt

09u00 – 11u00 :

Conferentie

11u00 – 11u20 :

Pauze

11u20 – 12u20 :

Conferentie

12u20 – 13u00 :

Vraag & Antwoord

DOELGROEP
Professionals, gebruikers, familie... de studiedag staat open voor alle geïnteresseerden of personen die
betrokken zijn bij de zorgverstrekking voor geïnterneerde gebruikers.

INSCHRIJVINGEN
De inschrijvingen gebeuren best via deze link. U kan zich echter ook inschrijven door u gegevens (naam, functie,
project en e-mail) door te mailen naar marie-ange.gilkens@sante.belgique.be, ten laatste tegen vrijdag 23
september 2016.

CONCREET
De conferentie zal plaatsvinden in ‘Espace Bara’ op het 1ste verdiep van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid
van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein nr. 40 te 1060 Brussel.

BEREIKBAARHEID
De hoofdingang van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en
Leefmilieu bevindt zich op het nr. 40 van het Victor Hortaplein. Bezoekers moeten zich aan het onthaal melden.
De FOD Volksgezondheid ligt net tegenover het Zuidstation en is dus gemakkelijk bereikbaar met het openbaar
vervoer (trein, metro, bus, tram en auto).
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Als u met de trein komt,
Uitstappen aan het Zuidstation. In de hall, volgt u de borden "Hortaplein". Het gebouw van de FOD ligt recht
tegenover deze uitgang, ietwat op uw linkerkant.

Indien u met de metro komt,
Neem lijn 2 (Simonis-Delacroix). Stap uit aan halte "Zuidstation" en volg de uitgang "Hortaplein". Het gebouw
bevindt zich recht tegenover deze uitgang, ietwat op uw linkerkant.

Indien u met de bus komt,
De lijnen 27, 49, 50 en 78 van de MIVB stoppen aan het Zuidstation. De lijnen HL, 116, 117, 118, 134, 136, 137,
144 van de busmaatschappij ‘De Lijn’ passeren ook door het Zuidstation (Paul Henri Spaaklaan). En ten slotte
stoppen de lijnen W, WI, 123 en 365 (A) van de TEC op de Fonsnylaan.

Indien u met de tram komt,
De lijnen 4, 23, 32, 55, 56, 81 en 82 stoppen ofwel in de overdekte straat ofwel in de ondergrondse metro. In elk
geval, volgt u "Hortaplein" om de FOD te bereiken.

Als u met de wagen komt,
Op de kleine ring volgt u ‘Zuidstation’. De FOD beschikt over voorbehouden plaatsen in de ondergrondse Q-Park
parking vlak naast het gebouw. Eenmaal in de parking, volgt u de borden 'FOD Federale openbare diensten' naar
het niveau - 6. Op niveau -4 zal u gevraagd worden om uw ticket in te voegen bij de slagbomen. Vervolg uw weg
tot niveau -6 om daar uw auto te parkeren op de voorbehouden ETCS plaatsen.
Opmerking: Vergeet vooral uw ticket niet mee te nemen en deze voor uw vertrek te laten valideren aan het
onthaal van de FOD. Deze zal u toelaten de slagboom te openen op niveau -4 en bij de uitgang.

Toegang voor mensen met een beperking: Het FOD gebouw is toegankelijk voor mensen met een beperking.
Wie met de auto komt kan de Q-park gebruiken (zie hierboven) om zo via de liften de FOD te vervoegen.
Vanaf het Hortaplein of de Bara straat, kunnen mensen met een rolstoel de ingang van de FOD bereiken. Het
personeel van het onthaal zal de nodige maatregelen treffen voor de begeleiding van mensen met een
beperking binnen het gebouw.
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