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Openbaar Psychiatrisch Centrum OPZC - Rekem
Algemene gegevens
Naam van de instelling: OPZC Rekem
Adres: Daalbroekstraat 106
Telefoon: 089 84 70 00
E-mail: info@opzcrekem.be
Website: www.opzcrekem.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 - …
Geslacht: Mannelijk
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): minimale motivatie, vermoedelijke
behandelbaarheid/resocialisatie- of rehabilitatiemogelijkheden, match met
behandelsetting
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): Primaire
seksuele problematiek (parafiliën) + kernpsychopathie

Kenmerken van de instelling
-

-

Opnamecapaciteit: 45 T-for bedden (for. zh) + 60 PVT for bedden (Rekem) + 24 PVT
bedden voor for. cliënteel
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: in forensische zorg in principe
enkel geïnterneerden
* veroordeelden: uitzonderlijk binnen reguliere
zorgeenheden/ in PVT Min wel mogelijk
Open/gesloten afdelingen: For Zh (3 G / 1O ); PVT For (1 G / 3 O); PVT Min O
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): Ouderenzorg / Verslavingszorg / Acute
Zorg (psychose + neurose)
PVT: regulier (Rado Lanaken + Rekem) + MG
Beschut wonen: BW ’t Veer + Min (goede samenwerking)
Mobiel team/thuiszorg: PZT
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Noolim
Bereikbaarheid van de instelling: grens met Nederland, openbare vervoer is moeilijk

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Greet Stans (voor forensisch cluster)
Telefoon: 089 84 73 77
E-mail: greet.stans@opzcrekem.be
Fax:
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- Mondeling/schriftelijk: beiden
- Vereiste informatie:
Expertise(s): indien mogelijk
Psychosociaal verslag van de gevangenis: absoluut
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: hoeft niet, wordt ter plaatse in orde gemaakt
Verblijfsrecht: moet in orde zijn.
Andere: /
- Intake:
Ja/neen: zoveel mogelijk
Aantal gesprekken: meestal 1, uitzonderlijk (bij twijfel omtrent opname) willen we
persoon nogmaals zien, maar wordt gecommuniceerd met PSD wat we in tussenperiode
verwachten.
Waar (gevangenis/ziekenhuis): beiden zijn mogelijk. Meestal gaan we ter plaatse in
strafinstelling Merksplas, Turnhout, Leuven Hulp en Antwerpen. Intakes vanuit Gent
worden in OPZC georganiseerd of in Merksplas (overbrenging)
-

Termijn intake + beslissing: < 2 weken

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: < 2weken

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: /
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: Frequentere communicatie met
voorzieningen ivm opvolging, aanmeldingen, aftoetsen kandidaten
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): /
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: Overleg met sector, ook
communicatie in “moeilijke dossiers”, geen eenzijdige beslissingen
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Psychiatrisch Centrum Sint-Jan Baptist - Zelzate
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PC Sint-Jan-Baptist  FORENSISCH ZORGCIRCUIT
Adres: Suikerkaai 81 – 9060 Zelzate
Telefoon: 09/342.28.28
E-mail: pc.st.jan.baptist@fracarita.org
Website: http://www.pcsintjanbaptist.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 – 100
Geslacht: M/V
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
* Volwassen mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden
* Erkenning van de feiten en het delictgedrag
* Mogelijkheid tot een cognitief sociaal leerproces
* De Nederlandse taal voldoende machtig zijn

-

 Deze criteria worden gescreend tijdens intakegesprekken (meestal in de
gevangenis)
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
Naar ziektebeeld:


Kernpsychopathie



Parafilie



Psycho-organische stoornis



Exclusieve verslavingsproblematiek



Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten



Feiten met sadistische inslag

Naar delictaard:

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:

Ziekenhuisbedden FZC: 45
PVT-bedden FZC: 60
Beschut Wonen / Dagkliniek FZC: 20 bedden / 12 stoelen
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-

Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: zie opnamecapaciteit
* veroordeelden: niet binnen het forensisch zorgcircuit

-

Open/gesloten afdelingen: Ziekenhuis: 2 gesloten afdelingen (39 bedden), 1 open
afdeling (6 bedden)
PVT: 1 gesloten afdeling (30 bedden), 1 open afdeling (30
bedden)

-

Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): neen, niet binnen FZC
PVT: 60 bedden
Beschut wonen: 20 bedden (8 plaatsen op de campus, 12 plaatsen buiten de campus)
Mobiel team/thuiszorg: Forensisch 2B-team, regio Oost- en West-Vlaanderen
(www.mobielforensischteam.be)
Partner in een Artikel 107-project, welk?: MOBil Team Meetjesland (www.pakt.be)
Beperkte outreachmodule:
Contactpersoon Outreach – ambulante forensische zorg: Elke Verhaert –
elke.verhaert@fracarita.org
Bereikbaarheid van de instelling: Met de wagen vlot bereikbaar
Openbaar vervoer: enkel bus (halte op de campus
van de instelling); dichtste treinstation: Gent en
Lokeren

-

-

Procedure voor de aanmelding:
-

Contactpersoon:

Telefoon: 09/342.28.59 (rechtstreeks) of 09/342.28.28 (algemeen)
E-mail:

lies.marien@fracarita.org
jonas.de.jans@fracarita.org
katia.de.smet@fracarita.org

Fax: 09/342.28.18 (algemeen nummer, naam vermelden noodzakelijk)
- Mondeling/schriftelijk: Mondelinge aanmelding kan eerste stap zijn; schriftelijke info
wordt nadien opgevraagd (zie onder)
- Vereiste informatie:
Expertise(s): Gerechtelijke expertise noodzakelijk (kan ook door opnamecoördinatoren
worden opgevraagd)
Psychosociaal verslag van de gevangenis: Wenselijk indien voorhanden (kan eveneens
door opnamecoördinatoren worden opgevraagd)
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden): noodzakelijk
Uiteenzetting van de feiten: Wenselijk
Andere: Evt. vroegere psychiatrische verslagen, verslaggeving justitiehuis,
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maatschappelijke enquêtes, strafregister, motivatiebrief,…
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: LIEFST in orde met mutualiteit voor detentie
Verblijfsrecht: Verblijfsvergunning/legaal statuut VEREIST
Andere: sociaal-administratieve intakefiche wordt gevraagd in te vullen bij concrete
opnameplanning  wordt nu gevraagd van zodra iemand op de wachtlijst komt te staan.

- Intake:
Ja: Absolute vereiste
Aantal gesprekken: Minimum 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): intaketeam gaat zelf naar de gevangenis of instelling –
afspraken via PSD
-

Termijn intake + beslissing: opnamecel vindt plaats om de 6 weken. Realisatie van
opname afhankelijk van wachtlijst.

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: Steeds schriftelijke motivatie
bij weigering.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: Aanmelding ifv doelgroep (rekening
houdend met in- en exclusiecriteria). Correcte info rond wachttijden.
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): Mogelijkheid tot pretherapie?
Opstart medicatie indien suggestie? Aandacht voor sociaal-administratieve vereisten?
…
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: CBM’s werken allen op
verschillende manier, moeilijk om hierrond een algemene verwachting te formuleren.
Knelpunt in behandeling.
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Algemene gegevens
Naam van de instelling: PC Sint Jan Baptist – Afdeling HEIDE B
Adres: Suikerkaai 81 – 9060 ZELZATE
Telefoon: 09/342 28 28
E-mail:
Website:

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 60+
Geslacht: M-V
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): BPSD, psychiatrisch bejaarde
patiënten, bejaarde psychiatrische patiënten, Korsakoffpatiënten
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): mensen
met een mentale beperking, jonge Korsakoff patiënten, mensen met zorgprofiel C op de
KATZschaal

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 30 bedden + 1 crisisbed
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: ja
* veroordeelden: ja

-

Open/gesloten afdelingen: zowel open als gesloten
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): psychogeriatrie
PVT: nee
Beschut wonen: nee
Mobiel team/thuiszorg: nee
Partner in een Artikel 107-project, welk?: ja, psychiatrische thuiszorg Meetjesland,
vanaf 01/01/’13 mobiel team 2B Meetjesland
Bereikbaarheid van de instelling:

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Jessie Olivier
Telefoon: 09/342.28.55
E-mail: jessie.olivier@fracarita.org
Fax: 09/342.28.18
- Mondeling/schriftelijk:
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- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Algemene gegevens
Naam van de instelling: PC St.-Jan Baptist - LUMEN
Adres: Suikerkaai 81, Zelzate
Telefoon:
E-mail:
Website:

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): 18 - 65
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): volwassen mannen en vrouwen uit
de regio, met een psychiatrische problematiek, nl. psychosen, suïcidaliteit,
stemmingsstoornissen, agressieproblematiek met psychiatrische ziektebeelden en dit
zowel vrije als gedwongen opnames, gedetineerde met enkelband kan opgenomen
worden.
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): geen
mentaal gehandicapten, medium/high security geïnterneerden,
verslavingsproblematiek, ouderzorg en minderjarigen.

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: zie afdelingen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen: Lumen beschikt over 3 units:
 Crisis unit: 5 bedden, maximale verblijfsduur 7 dagen, op deze
unit streeft men ernaar om de crisis onder controle te krijgen,
veiligheid en structuur aan te bieden en bijkomende
ondersteuning te geven, een behandeling wordt nog niet
onmiddellijk opgestart.
 Gesloten unit (opname en behandeling): 15 bedden, maximale
verblijfsduur 6 maanden, op deze unit ligt de klemtoon op
observatie en diagnosestelling in een gesloten setting; in een
tweede fase ligt het accent op kortdurende behandeling en
reïntegratie in de maatschappij; bij nood aan een langdurige
behandeling kan er verwezen worden naar andere diensten
binnen of buiten St.-Jan Baptist.
 Open unit (opname en behandeling): 15 bedden, maximale
verblijfsduur 6 maanden, op deze unit ligt de klemtoon op

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

12

-

-

observatie en diagnosestelling in een open setting; in een tweede
fase ligt het accent op kortdurende behandeling en reïntegratie in
de maatschappij; bij nood aan een langdurige behandeling kan er
verwezen worden naar andere diensten binnen of buiten St.-JanBaptist.
 Aansluitend op de residentiële behandeling kan kortdurend een
vervolgbehandeling ingesteld worden via een postkuur, dag- of
nachthospitalisatie.
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): Lumen is een multifunctionele afdeling voor
volwassen mannen en vrouwen met acute psychiatrische problemen, o.a. psychosen,
angst- en stemmingsstoornissen, cognitief falen, aanpassingsproblemen,
persoonlijkheidsvragen en somatoforme stoornissen, en dit zowel onder vrij als onder
gedwongen statuut. In functie van de hulpvraag wordt een behandelingstraject
opgesteld met desgewenst externe doorverwijzing naar een passende afdeling of dienst.
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Guido Caeldries + Jean-Pierre Wielandt (afdelingshoofden) - verpleging
Telefoon: 09/342.28.28
E-mail:
Fax: 09/342.28.18
- Mondeling/schriftelijk: beide
- Vereiste informatie:
Expertise(s): niet noodzakelijk
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: indien deze een risico inhouden (vb. brandstichting…)
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
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* een crisisopname kan 24 op 24 u telefonisch gebeuren; we engageren ons om
binnen het half uur een antwoord te geven. Bij crisisopname kan de opname
onmiddellijk geregeld worden, ook tijdens weekends en feestdagen. De
verblijfsduur in deze crisisfase is maximaal 7 dagen.
* een opnameaanvraag kan telefonisch gebeuren; we engageren ons om binnen het
half uur een antwoord te geven. Indien we een antwoord kunnen bieden op uw
hulpvraag wordt de opname vastgelegd en wordt datum en uur van opname
afgesproken. Meebrengen bij opname? Identiteitskaart, SIS-kaart en
mutualiteitsboekje, verwijsbrief van huisarts of andere verwijzer, medicatieplan,
toiletgerief en kledij.
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: 14 dagen

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Ontslagprocedure:
Onderscheid tussen vrije en gedwongen opname:
Een gedwongen opname kan beëindigd worden nadat de vrederechter de procedure
ongegrond heeft verklaard, als de uitgesproken termijn is verlopen of als de psychiater van
ons ziekenhuis beslist heeft dat er geen verdere indicaties aanwezig zijn om de gedwongen
opname verder te zetten. Ontslag in nazorg is dan ook mogelijk.
Een vrije opname kan beëindigd worden door de patiënt zelf in samenspraak met zijn
behandelende geneesheer, na een beslissing van het team of door zijn psychiater. Meestal
wordt er op voorhand een ontslagdatum afgesproken. Bij het ontslag krijgt de patiënt een
medicatievoorschrift mee en ontvangt de huisdokter binnen de afgesproken tijd een
ontslagbrief. Verdere nazorg of nieuwe consultaties kunnen altijd worden afgesproken. Een
verderzetting van de behandeling op a-nacht of a-dag is mogelijk binnen de setting op Lumen.
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Algemene gegevens
Naam van de instelling: Sint Jan Baptist - externe campus PVT Krekelmuyter
Adres: Krekelmuyter 1
Telefoon: 093422828
E-mail: pc.st.janbaptist@fracarita.org
Website: www.pcsintjanbaptist.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 30 tot 80
Geslacht: mannelijk
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): volgens de wettelijke bepalingen
van het PVT
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): volgens
de wettelijke bepalingen van het PVT

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 71
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: 3
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen: open
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): verzorgingsgroepen/ groepswoningen/
studiowonen en woonhuis
PVT: PVT Krekelmuyter
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling: gelegen in de dorpskern/openbaar vervoer

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Heyvaert Isabelle
Telefoon: 093422828
E-mail: isabelle.heyvaert@fracarita.org
Fax: 093422818
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- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: opnames op PVT Krekelmuyter verlopen steeds via de forensische afdelingen van
Sint Jan Baptist en niet rechtstreeks
+ risicotaxatie
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: Ja
Verblijfsrecht: Ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis): verwijzing gebeurt dus via de forensische afdelingen van
Sint Jan Baptist
-

Termijn intake + beslissing: zie bovenstaande

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: zie bovenstaande

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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UPC Sint-Kamillus - Bierbeek
Algemene gegevens: 1. doelgroep algemene psychiatrie
Adres: Krijkelberg 1 3360 Bierbeek
Telefoon: 016/452 611
E-mail:
Website:

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
De doelgroep richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) uit de regio met een
psychotische problematiek, persoonlijkheidsproblematiek en/of
stemmingsstoornissen die mogelijk gepaard gaat met problematisch middelengebruik
(dubbeldiagnose).
Exclusiecriteria:
Wij hebben geen specifiek zorgaanbod voor personen met:
- een grote somatische zorgnood
- een organische pathologie;
- een uitgesproken antisociale persoonlijkheidsstoornis;
- een op de voorgrond staande pervasieve ontwikkelingsstoornis (autisme, syndroom
van Asperger…);
- een uitgesproken stoornis op het vlak van seksualiteit (pedofilie, exhibitionisme …);
- een (ernstige) verstandelijke beperking;
- een primaire problematiek van middelenmisbruik.
Kenmerken van de instelling
-

-

De doelgroep heeft geen afdelingen die qua omkadering en infrastructuur voorzien zijn
specifiek voor forensische cliënten. Risicoinschatting is dus een zeer belangrijk
criterium. Enkel low risk geïnterneerden kunnen worden opgenomen. Het juridisch
statuut is geen exclusiecriterium. Kandidaten moeten voldoen aan de
doelgroepcriteria.
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): zie website U.P.C. SintKamillus/doelgroep algemene psychiatrie. Het betreft 3 afdelingen (G.O., A.P., S.B.R.) en
het dagziekenhuis.
PVT: PVT Salvenbos (Heverlee)
Beschut wonen: VZW Walden (Heverlee)
Partner in een Artikel 107-project, welk?: partner in het project Leuven
Bereikbaarheid van de instelling: goede bereikbaarheid met bus, grote parking.

Procedure voor de aanmelding
Tijdens de kantooruren kan er contact worden opgenomen met de aanmeldingscoördinator,
hetzij rechtstreeks op het nummer 016/452 626, hetzij via de receptie op het nummer:
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016/452 611. De aanmeldingscoördinator zal de vraag behartigen.

- Mondeling/schriftelijk: uitgebreid verslag van de PSD
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
→ Al de voorgaande zijn nodig ter ondersteuning van de opnamevraag.
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in het ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: 30 dagen.

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: schriftelijk/mondeling

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: correcte en voldoende informatie
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): idem
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: /.
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Algemene gegevens: 2. doelgroep forensische Psychiatrie
Naam van de instelling:

U.P.C. Sint-Kamillus/Doelgroep Forensische Psychiatrie

Adres:

Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek

Telefoon:

016/45.26.11

E-mail:

upc.st.kamillus@fracarita.org

Website:

www.kamillus.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
geen leeftijdsgrens
Geslacht:
enkel mannen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Psychose en persoonlijkheidsstoornis
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
Psychopathie, primaire zedendelinquenten,
primaire afhankelijkheidsproblematiek, mentale handicap

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 105 bedden + daghospitalisatie + nazorg
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: 40 ziekenhuisbedden + 5
crisisbedden
* veroordeelden: geen

-

Open/gesloten afdelingen: 4 gesloten afdelingen en 3 open afdelingen
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT: 60 Forensische PVT-bedden
Beschut wonen: VZW Walden (Fenix) 20 bedden geïntegreerd wonen specifiek voor
geïnterneerden
Mobiel team/thuiszorg: VZW Walden (Feniks)
Partner in een Artikel 107-project, welk: Ja. Leuven/Tervuren.
Bereikbaarheid van de instelling: cfr. website instelling. Er is een goede busverbinding.

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Nele Vastmans (Criminologe)
Telefoon: 016/45.28.24
E-mail:

nele.vastmans@fracarita.org

Fax:

016/46.30.79 (niet vergeten de bestemmeling van de fax te vermelden)

- Mondeling/schriftelijk:
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Kan zowel mondeling als schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s):

ja

Psychosociaal verslag van de gevangenis:

ja

Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
indien mogelijk CBM beslissing
Uiteenzetting van de feiten:

ja

Andere:

medicatiefiche en uittreksel strafregister
indien mogelijk

- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:

ja
normaal 1, meerdere mogelijk

Waar (gevangenis/ziekenhuis): in de gevangenis, onder begeleiding vanuit de gevangenis
kan het ook in het ziekenhuis
- Termijn intake + beslissing:
Na de intakes wordt op het opnamecomité besproken wie in aanmerking komt voor
opname. De PSD wordt dan op de hoogte gebracht van de beslissing binnen de 3 weken.
- Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: opnameaanvraag via het opsturen van het
dossier
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): indien mogelijk een verslag
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: toestemming tot opname
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Centre Hospitalier Jean Titeca – Unité Hegoa - Schaerbeek
Algemene gegevens
Naam van de instelling: CHJT
Adres: 11 luzernestraat, 1030 Schaerbeek
Telefoon: 02 735 01 60
E-mail: francisco.repiso@chjt.be (email adres coordinator)
Website: www.chjt.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): volwassenen
Geslacht: beide
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): psychose-beelden
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
psychopathie, primaire diagnoses van verslaving, seksueel delinquenten

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 24 bedden
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: uitsluitend geïnterneerden
* veroordeelden: neen

-

Open/gesloten afdelingen: gesloten
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT: MSP Jacques Ley
Beschut wonen: CASMMU Titeca
Mobiel team/thuiszorg: Outreaching Eolia
Partner in een Artikel 107-project, welk?: voorlopig niet
Bereikbaarheid van de instelling: brede toegankelijkheid van openbaar vervoer

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Francisco Repiso
Telefoon: 02 735 01 60 – Nummer 484
E-mail: francisco.repiso@chjt.be
Fax:
- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s): Ja,
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Psychosociaal verslag van de gevangenis: Ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: vorige opnameverslagen (in psychiatrische instellingen)
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: Geen specifieke voorwaarden
Verblijfsrecht: JA
Andere: Geen specifieke voorwaarden
- Intake:
Ja/neen: JA,
Aantal gesprekken: meestal één
Waar (gevangenis/ziekenhuis): wij verplaatsen ons
-

Termijn intake + beslissing: ongeveer één maand

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: altijd, via brief.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: Neen,
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

22

Psychiatrisch Ziekenhuis ASSTER – Sint-Truiden
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PZ Asster
Adres: Campus Stad: Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden
Campus Melveren: Melveren-Centrum 111, 3800 Sint-Truiden
Telefoon: campus stad: 011789511
campus Melveren: 011 69 06 11
E-mail: info@asster.be
Website: www.asster.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
- Leeftijd (van – tot): vanaf 18jaar
- Geslacht: man en vrouw
INCLUSIE
1.doelgroepen:
1
.
algemene psychiatrie: stemmings-, somatoforme of angststoornissen
2.
psychosezorg: schizofrenie of andere psychotische stoornissen
3.
afhankelijkheid: middelen ( alcohol, medicatie, drugs)- en niet middelen gebonden
( gokken..) afhankelijkheidsproblemen
4.
seksuele gedragsstoornissen: seksuele delinquenten
5.
ouderenzorg: zowel stemmings-, aanpassings- of verslavingsproblemen vanaf 65 j.
als psycho-organische problemen
2. prominente aanwezigheid van behandelbare psychiatrische stoornissen ( geen
psychopatie)
3. gemotiveerd voor behandeling
4. akkoord gaan met de behandelvoorwaarden
5. instemmen met rapportage aan justitie
6. laag risicoprofiel ( low security) en door de behandelsetting te hanteren
7.afkomstig uit de zorgregio ( Limburg) of vroeger patiënt in het ziekenhuis
8. aanwezigheid van resocialisatie/rehabilitatiemogelijkheden (liefst met engagement van
andere relevante partners)
EXCLUSIE
1.afwezigheid van prominente psychiatrische problematiek
2. ontkenning van de strafbare feiten
3. levensdelicten
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4. mentale handicap
5. VAPH
6. afwezige motivatie voor behandeling

Kenmerken van de instelling
-

-

Opnamecapaciteit: 300 (Melveren) en 303 ( Stad) bedden voor alle doelgroepen
Opname van forensische cliënten: *
1. geïnterneerden: geen vaste quota
2. veroordeelden: geen vaste quota
- voor de doelgroep seksuele gedragsstoornissen zijn er 12 behandelplaatsen
( waarvan 8 upgrade)
- voor de doelgroep drugafhankelijkheid beschikken we over 18 plaatsen
inclusief patiënten met forensisch statuut, patiënten met forensisch statuut
worden in aantal beperkt om een therapeutisch klimaat te blijven garanderen
- patiënten met andere problematieken en forensisch statuut worden in aantal
beperkt om een therapeutisch klimaat te blijven garanderen
Open/gesloten afdelingen: elke cluster beschikt over open en gesloten afdelingen
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): zie supra en bijlage met voorstelling
zorgaanbod
PVT: geen forensische PVT
Beschut wonen: samenwerking met BEWUST en BASIS
Mobiel team/thuiszorg: neen
Partner in een Artikel 107-project, welk?: RElING
Bereikbaarheid van de instelling: Stad: dichtbij station, Melveren: goede
busverbinding vanuit station Sint-Truiden

Procedure voor de aanmelding
-

Contactpersoon:
Naam: Marleen Vanderstukken, maatschappelijk werkster,

Telefoon:: 011789521
E-mail:marleen.vanderstukken@asster.be
Fax: 011 789599
N.B. voor mensen met afhankelijkheidsproblemen aanmelding via Centraal
Aanmeldingspunt in de gevangenis dat doorverwijst naar onze intaker.24
- Mondeling/schriftelijk:
Bij voorkeur schriftelijke aanmelding met zo veel mogelijk informatie (zie infra) om zowel
de problematiek, de behandelbaarheid en de geschiktheid van het behandelaanbod te
kunnen evalueren
- Vereiste informatie:
Indien beschikbaar:
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Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: liefst in orde of te regelen
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Gebeurt vanuit het team waaraan patiënt na een eerste interne evaluatie wordt
toegewezen
Aantal gesprekken: van 1 tot 3
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in het ziekenhuis ( o.a. via uitgangspermissie)
Enkel voor patiënten met een drugverslaving kan intake in de gevangenis van Hasselt. Er
dient dan rekening gehouden te worden met een wachtlijst voor intakes
-

Termijn intake + beslissing: wachtijd voor intake is gemiddeld 1 maand

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: is mogelijk met goedkeuring
van de patiënt

Graag altijd overleg (mondeling) om het keuzeproces tot opname goed te laten verlopen
( afstemming zorgaanbod, problematiek, verwachtingen van patiënt en verwijzer..).
Overleg i.v.m. de voorwaarden die in kader van behandeling/rehab worden opgelegd is
wenselijk.
Overleg en toelichting bij toekennen: weigeren van vrijheden door CBM
Knelpuntdossiers te bespreken in het netwerk

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Lucia – Sint-Niklaas

Algemene gegevens
Naam van de instelling: Kliniek voor Forensische Psychiatrie, afdeling van het Algemeen
Psychiatrisch Ziekenhuis
Adres: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis St-Lucia, Ankerstraat 91, 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon:03/760 07 00
E-mail: info.alg@apzst-lucia.be
Website: www.apzst-lucia.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
- Leeftijd (van – tot): > 18 jaar
- Geslacht: mannelijk
- Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
o Daders van (alle) seksueel grensoverschrijdend gedrag
o Veroordeeld of geïnterneerd voor de gepleegde feiten
o Minimum aan schuldbesef en (interne) motivatie
o Therapeutische haalbaarheid:
 TIQ > 60
 Nederlandse taal machtig + lezen en schrijven
o Juridische statuten: vrijheid op proef (internering), voorwaardelijke en
voorlopige invrijheidsstelling, probatie, terbeschikkingstelling v.d.
strafuitvoeringsrechtbank, elektronisch toezicht of een combinatie
- Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
o totale ontkenning
o voorgeschiedenis van ernstige niet-seksuele delicten
o zware agressieregulatiestoornis
o ernstige psychiatrische comorbiditeit
o statuut Vrijheid Onder Voorwaarden, voorlopige hechtenis
o verhoogde psychopathieschaal (PCL-R)
o pyromanie
o regioverbod Sint-Niklaas/Waasland
Kenmerken van de instelling
- Opnamecapaciteit: gesloten afdeling met
o KFP1: 10 bedden voor normaal begaafden TIQ > 80
o KFP2: - 8 bedden voor zwakbegaafden TIQ 60 – 80
- 1 bed op recept
- 1 time-out kamer
- PVT: 3 bedden met focus op resocialisatie (open)
- Beschut wonen: geen Forensische bedden, wel beperkte samenwerking regulier project
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-

Beschut Wonen Waasland
Mobiel team/thuiszorg: (voorlopig?) geen initiatieven
Bereikbaarheid van de instelling: makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer, het
station van Sint-Niklaas ligt op wandelafstand.
Ook ruime en gratis parking voorzien aan het ziekenhuis

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: psychologe Stephanie Oltenfreiter of hoofdverpleegkundige Sam Cappaert
Telefoon: 03/760 07 64
E-mail: soltenfreiter@apzst-lucia.be of scappaert@apzst-lucia.be
Fax: 03/760 07 07
- Mondeling/schriftelijk:
Schriftelijke aanmelding vereist door justitiële dienst: psychosociale diensten
(gevangenis) of justitieassistenten (justitiehuis)
- Vereiste informatie
o expertiseverslag en/of vonnis: nuttig indien aanwezig
o psychosociaal verslag: vereist en liefst omstandig, o.a.
 juridische informatie (statuut, strafeinde, VI-datum, …)
 uiteenzetting van de feiten
 slachtoffers en hun verklaringen
 houding tegenover feiten
 probleembesef en –inzicht
 IQ-bepaling (idealiter WAIS III of IV)
 PCL-R score
o beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): nuttig indien
aanwezig!
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Verzekerbaar (kunnen) zijn bij Belgische mutualiteit
-

Intake:

Ja/neen: ja, altijd noodzakelijk
Aantal gesprekken: 1 tot 3, afhankelijk van individueel dossier
Waar (gevangenis/ziekenhuis): APZ St-Lucia
- Termijn intake + beslissing:
Ongeveer 4 – 8 weken, maar bij hoogdringendheid ook sneller mogelijk
Beslissing: binnen 2 weken
- Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
Reden wordt beknopt aan doorverwijzer teruggekoppeld
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Varia
- Opmerkingen/suggesties:
Indien prétherapie  verslag zeer nuttig (o.a. CGG)

- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–

–

–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
o dossier zo volledig mogelijk (cf. supra)
o aanlevering van haalbare dossiers (inclusie en exclusie)
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
o het functioneren in groep?
o zicht op therapeutische haalbaarheid?
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
o opstellen voorwaarden eventueel in samenspraak?
o toevoeging “mits permanente begeleiding door professionele hulpverlener”
bv. “verbod op plaatsen te komen waar frequent minderjarigen aanwezig zijn”
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Forensisch 2B-team Sint-Niklaas – Sint-Lucia
Algemene gegevens
Forensisch 2B-team Sint-Niklaas
Adres: Algemeen Psychiatrisch Ziekenhuis St-Lucia,
Ankerstraat 91, 9100 SINT-NIKLAAS
Telefoon:
0491/56.49.34
0491/56.49.35
Website: www.mobielforensischteam.be
E-mail:
mdeboeck@apzst-lucia.be
bhoefnagels@apzst-lucia.be

Inclusiecriteria:


Mannelijke en vrouwelijke geïnterneerde personen



Plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag (hands-on en/of hands-off )



Verblijfplaats regio Oost-Vlaanderen



Stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld/middelengebruik



Aanwegzigheid behandelaar/ nazorg!



Specifieke forensische opvolging noodzakelijk



Minimale motivatie/bereidheid tot thuisbegeleiding (= hulpvraag)



Nederlandse taal machtig zijn (m.b.t. werkbaarheid)

Exclusiecriteria


Veroordeelden (niet-geïnterneerd)



Te hoge risico-inschatting



Psychopathie



Acute toestand



Verblijfplaats buiten regio Oost-Vlaanderen
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Kenmerken van de instelling:
Samenwerkingsverband met UPC Sint-Jan-Baptist Zelzate en PC Sint-Amandus Beernem
-

Het forensisch 2B team biedt begeleiding en opvolging in de thuissituatie van
forensisch-psychiatrisch patiënten

-

Functie 2B van hervorming geestelijke gezondheidszorg

-

Forensische expertise (categoraal team)

Procedure voor de aanmelding
- Centraal aanmeldingspunt voor geïnterneerden regio Oost- & West-Vlaanderen,
met specificatie per regio en problematiek.
 www.mobielforensischteam.be
- Bevoegd team neemt contact op na bevestigingsmail via website
- Informed consent noodzakelijk!
- Contactpersonen:
Naam: Minne De Boeck & Birgit Hoefnagels
Telefoon: 0491/564934 & 0491/564935
E-mail: mdeboeck@apzst-lucia.be & bhoefnagels@apzst-lucia.be

Intake
Altijd noodzakelijk!
Aantal gesprekken: 1 tot 3, afhankelijk van individueel dossier
Waar: bureel F2B-team of verblijfplaats cliënt, afhankelijk van individueel dossier
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Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus - Beernem
1. Algemene gegevens
Naam van de instelling
Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus
Adres
Reigerlostraat 10, 8730 Beernem
Telefoon
050 79 95 00
E-mail
sint.amandus@fracarita.org
Website
www.st-amandus.be
Bereikbaarheid van de instelling
zie http://www.st-amandus.be

2. Kenmerken van de instelling
2.1. Opnamecapaciteit
Het centrum beschikt over een erkenning van:
90 A-bedden + 20 ad-plaatsen + 1 an-bed (ntv: Ad: Kortdurend in daghospitalisatie - An:
Kortdurend in nachthospitalisatie)
262 T-bedden + 24 td-plaatsen + 1 tn-bed (ntv: Td: Langdurig in daghospitalisatie - Tn:
Langdurige opname in nachthospitalisatie)
54 Sp-bedden (ntv: bedden voor ouderenzorg (maar geen PVT))
16 IB-bedden
2.2. Opname van forensische cliënten
* geïnterneerden: ja
* veroordeelden: ja
2.3. Open/gesloten ziekenhuisafdelingen
Het centrum beschikt over open én gesloten ziekenhuisafdelingen
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2.4. Specifieke ziekenhuisafdelingen voor forensische cliënten
Het centrum beschikt over één specifieke overeenkomst met de overheid (FOD
volksgezondheid) voor de opname en behandeling van zowel geïnterneerde als gedetineerde
seksuele delinquenten. Deze werking situeert zich op de afdeling met de naam FIDES R. De
overeenkomst activeert formeel 8 bedden/plaatsen voor deze doelgroep. Daarnaast beschikt
FIDES R bijkomend over nog acht plaatsen voor deze doelgroep; in totaal dus 16 plaatsen.
Naast de specifieke behandelmodules voor deze 16 plaatsen is FIDES R via samenwerking
met externe partners ook op andere domeinen actief:
-pré-therapie in de gevangenis ism het PLC van Ruiselede
-I.R.I.S; Intergale Respons op Intra-familiaal Seksueel misbruik, contextuele opvolging ism het
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling van Brugge en het CGG Prisma .
-Forensisch Beschut Wonen ‘de linden’ ism vzw 4Veld
-het Mobiel Forensisch Team; een forensisch 2b team ism het PC St Jan Baptist te Zelzate en
het APZ St Lucia te St Niklaas.
Naast deze specifieke afdeling (FIDES R) beschikt het centrum nog over een 8-tal andere
afdelingen waar forensische cliënten kunnen worden opgenomen en behandeld. Het centrum
engageert zich vanuit haar maatschappelijke rol in het verleden mbt deze doelgroep ook
verder in de toekomst. Belangrijk is dat voor de opnames op deze afdelingen kan
samengewerkt worden met justitie op basis van dialoog en dat het de afdelingen (de
voorziening) zijn die autonoom kunnen beslissen over een opname.
Bij aanmelding in het PC Sint-Amandus komt men, afhankelijk van de problematiek, op één
van de volgende opnameafdelingen terecht:
1) FIDES R: forensisch psychiatrische zorg voor plegers van seksueel grensoverschrijdend
gedrag
2) De Bron: psychosezorg
3) De Oever: verslavingszorg
4) Wegwijs 1: psycho-organische zorg
5) De Palissant: psychomentale zorg
6) pIZa: psychiatrische intensieve zorg
7) Pariz: psychiatrische intensieve zorg
8) De CAAI: institutionele structurerende integrerende zorg
9) Sp-psychogeriatrie
2.5. Psychiatrisch verzorgingstehuis (PVT)
120 bedden. In het PVT kunnen in principe rechtstreeks geen forensische cliënten worden
opgenomen.
2.6. Partner in een Artikel 107-project, welk?
Noord West-Vlaanderen
2.7. Mobiel crisisteam en mobiel behandelteam
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Het ziekenhuis heeft in samenwerking met enkele andere partners een mobiel crisisteam en
een mobiel behandelteam.
2.8. Samenwerkingsverbanden
vzw 4veld
De vzw 4veld heeft een specifieke werking voor geïnterneerde en gedetineerde seksuele
delinquenten
In nauwe samenwerking met FIDES. vzw 4veld beschikt over een specifieke erkenning voor
deze doelgroep.
3. Procedure voor de aanmelding van forensische cliënten
3.1. Contactpersoon
3.1.1 Contactpersoon voor Fides
Naam:

dr. Nils Verbeeck

Telefoon:

050 79 95 38

E-mail:

nils.verbeeck@fracarita.org

Fax:

050 81 97 20

3.1.2 Contactpersoon voor PC Sint-Amandus
Naam:

dr. Geert Bosma

Telefoon:

050 79 95 07

E-mail:

geert.bosma@fracarita.org

Fax:

050 81 97 20

3.2. Mondeling/schriftelijk
Minimaal een schriftelijke aanmelding

3.3. Vereiste informatie
Expertiseverslag: ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de CBM (geïnterneerden)/SURB (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: op vraag
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3.4. Administratieve voorwaarden voldaan bij opname
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere: op vraag

4. Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
4.1.

Naam van de afdeling ‘FIDES’ R
Forensisch Instituut DEviante Seksualiteit (Residentieel)
4.1.1 Leeftijd (van – tot)
18 – 65 jaar
4.1.2 Geslacht
Mannelijk
4.1.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)








Seksueel grensoverschrijdend gedrag waarbij het risico wordt ingeschat als
mid-security of waarbij wordt ingeschat dat het risico voor de maatschappij te
hoog is voor ambulante behandeling
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en autismespectrumproblematiek.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en persoonlijkheidsstoornis.
Seksueel grensoverschrijdend gedrag en psychiatrische problematiek
(verslaving, angstproblematiek, …) waarbij de psychiatrische problematiek
voldoende gestabiliseerd is.
Regio Vlaanderen doch met voorkeur reclassering in Oost- en West-Vlaanderen.

4.1.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)







4.2

Psychopathie.
Psychose.
IQ <90.
Ernstige psychiatrische problematiek.
Ernstige agressieproblematiek.
Plegers van meerdere niet-seksuele delicten.
Nederlandse taal niet machtig zijn.

Naam van de afdeling ‘De Bron’
Psychosezorg
4.2.1 Leeftijd (van – tot)
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18 – 65 jaar
4.2.2 Geslacht
Man/vrouw.
4.2.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)
Personen met psychotische kwetsbaarheid, psychose, schizofrenie, manischdepressieve psychose, …

Mensen met een psychotische kwetsbaarheid en/of aanverwante
persoonlijkheidsproblemen die nood hebben aan een kortdurende opname en
behandeling om hun leven terug zelfstandig te kunnen opnemen. Dit kan
gepaard gaan met bijkomende problematiek van autisme, middelengebruik,
licht verstandelijke beperking, …

Beoordeling aan de hand van de individuele casus met in acht nemen van de
aard en de ernst van het delict en de ernst van de psychotische en eventuele
bijkomende psychiatrische problematiek, en aan de hand van de inschatting van
de (be)handelbaarheid rekening houdend met de draagkracht van het
behandelteam, en het gegeven van louter bewakingsmogelijkheid van medische
aard (dus low-security) en resocialisatiemogelijkheden.
4.2.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)




4.3

Indien meer dan low-security-bewaking van medische aard aangewezen is.
Psychopathie: te hoge scores op de Hare-psychopathieschaal.

Naam van de afdeling ‘DE OEVER
Verslavingszorg.
4.3.1 Leeftijd (van – tot)
18 – 65 jaar
4.3.2 Geslacht
Man/vrouw.
4.3.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)





Personen met psychotische kwetsbaarheid, psychose, schizofrenie, manischdepressieve psychose, …
Mensen met een psychotische kwetsbaarheid en/of aanverwante
persoonlijkheidsproblemen die nood hebben aan een kortdurende opname en
behandeling om hun leven terug zelfstandig te kunnen opnemen. Dit kan
gepaard gaan met bijkomende problematiek van autisme, middelengebruik,
licht verstandelijke beperking, …
Beoordeling aan de hand van de individuele casus met in acht nemen van de
aard en de ernst van het delict en de ernst van eventuele bijkomende
psychiatrische problematiek, en aan de hand van de inschatting van de
(be)handelbaarheid rekening houdend met de draagkracht van het
behandelteam, en het gegeven van louter bewakingsmogelijkheid van medische
aard (dus low-security) en resocialisatiemogelijkheden.
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4.3.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)



4.4

Indien meer dan low-security-bewaking van medische aard aangewezen is.
Psychopathie: te hoge scores op de Hare-psychopathieschaal.

Naam van de afdeling ‘Wegwijs 1’
Psycho-organische zorg (NAH= Niet Aangeboren Hersenletsel).
4.4.1 Leeftijd (van – tot)
18 – 65 jaar
4.4.2 Geslacht
Mannelijk.
4.4.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)







Er moet sprake zijn van hersenletsel, ongeacht de oorzaak, doch niet bij de
geboorte of tijdens de eerste ontwikkelingsjaren ontstaan, dat leidt tot een
langdurige nood aan zorg, behandeling of begeleiding.
Naast cognitieve, emotionele en eventuele lichamelijke beperkingen kunnen ook
gedragsproblemen deel uitmaken van de problematiek (vaak is dit de reden voor
doorverwijzing naar psychiatrische setting).
Er dient ook een redelijke verwachting te bestaan dat patiënt gebaat is bij een
behandeling/begeleiding in deze specifieke psychiatrische setting.
Personen van het mannelijke geslacht (uitgezonderd patiënten met de ziekte
van Huntington) met als leeftijdsgrenzen: 18 jaar – 65 jaar.

4.4.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)




4.5

Indien de verzorgingsbehoefte permanent op de voorgrond staat.
Actueel alcohol- en/of drugsgebruik overheerst de overige problematiek.
Ernstige gedragsstoornissen en/of premorbide psychiatrische stoornissen
en/of persoonlijkheidsstoornissen die ontwrichtend zijn voor het
therapeutische milieu en onvoldoende hanteerbaar voor de equipe.

Naam van de afdeling ‘De Palissant’
Psychomentale zorg.
4.5.1 Leeftijd (van – tot)
18 – 40 jaar
4.5.2 Geslacht
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Man.
4.5.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)



Lichte tot bovengrens matig verstandelijke beperking plus bijkomende
psychiatrische diagnose als basisproblematiek.
Beoordeling aan de hand van de individuele casus met in acht nemen van de
aard en de ernst van het delict en de ernst van eventuele bijkomende
psychiatrische problematiek, en aan de hand van de inschatting van de
(be)handelbaarheid rekening houdend met de draagkracht van het
behandelteam, en het gegeven van louter bewakingsmogelijkheid van medische
aard (dus low-security) en resocialisatiemogelijkheden.

4.5.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)


4.6

Indien meer dan low-security-bewaking van medische aard aangewezen is.
Psychopathie: te hoge scores op de Hare-psychopathieschaal.

Naam van de afdeling ‘Piza’
AANMELDING /INTAKEPROCEDURE:
AANVRAAG:
Voor een aanvraag tot opname kunt u zich richten tot de maatschappelijk werker en
het kernteam van pIZa.
Deze aanvraag kan telefonisch of per post gebeuren. Wij verzoeken u om bij aanvragen
via mail het beroepsgeheim in acht te nemen en geen volledige namen te vermelden.
Het is voor ons steeds interessant te weten in welke afdeling van uw instelling de
persoon in kwestie momenteel verblijft.
-

U krijgt dan eerstvolgend een checklist toegestuurd per mail of per post.

-

Na ontvangst van de ingevulde vragenlijst wordt uw aanvraag in team geëvalueerd.

-

Het prominent aanwezig zijn van één of meerdere van de exclusiecriteria kan in
deze fase een negatief advies inhouden. Bij positief advies volgt steeds een
(intake)gesprek ter plaatse.
Dit intakegesprek is tweeledig. Eerst is er overleg met het doorverwijzend team en
aanvullend een gesprek met de betrokken patiënt.
Op basis van de aldus verkregen extra informatie wordt binnen het
multidisciplinair overleg een besluit geformuleerd dat steeds toegelicht wordt aan
de doorverwijzer.

-

Kernteam pIZa
Dr. De Saedeleer S. Psychiater
Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

37

Tel.: 050 / 799 533 sofie.de.saedeleer@fracarita.org
Ledure Piet

afdelingshoofd

Tel.: 050 / 799 563 piet.ledure@fracarita.org

Fiers Lieselotte

Therapeutisch coördinator / Klinisch Psycholoog

Tel.: 050 / 799 563 lieselotte.fiers@fracarita.org

Maatschappelijk werk pIZa
Christine
Tel.: 050 / 81 97 49 christine.brauwers@fracarita.org
Psychiatrische Intensieve Zorgafdeling pIZa
24/24 u bereikbaar op het nummer 050 /799 563

4.6.1 Leeftijd (van – tot)
4.6.2 Geslacht
4.6.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)
4.6.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)

4.7

Naam van de afdeling ‘Pariz’
Opnameprocedure
Telefonische of schriftelijke aanvraag
opvragen van eerste verslaggeving

(vanuit psychiatrische setting of PSD) met

( Yves vult de wachtlijst aan )

Eerste evaluatie

negatief advies
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( Dr Wostyn )

checklist per post (Yves geeft opdracht aan Christine)

tweede evaluatie

negatief advies

positief advies

( Dr Wostyn )

intakegesprek ( planning en contact bij Yves )

interdisciplinaire
beslissing

negatief
( Dr Wostyn )

positief advies en
praktische regeling: ( Yves )

4.7.1 Leeftijd (van – tot)
4.7.2 Geslacht
4.7.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)
4.7.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)

4.8

Naam van de afdeling ‘ISIZ’
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4.8.1 Leeftijd (van – tot)
4.8.2 Geslacht

4.8.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)
4.8.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)

4.9

Naam van de afdeling ‘Sp-psychogeriatrie’
Psychiatrische ouderenzorg.
4.9.1 Leeftijd (van – tot)
Vanaf 65 jaar.
4.9.2 Geslacht
Man/vrouw.
4.9.3 Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)



Gerontopsychiatrische problematiek als basisproblematiek.
Beoordeling aan de hand van de individuele casus met in acht nemen van
de aard en de ernst van het delict en de ernst van eventuele bijkomende
psychiatrische problematiek, en aan de hand van de inschatting van de
(be)handelbaarheid rekening houdend met de draagkracht van het
behandelteam, en het gegeven van louter bewakingsmogelijkheid van medische
aard (dus low-security) en resocialisatiemogelijkheden.

4.9.4 Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio,
etc…)
Indien meer dan low-security-bewaking van medische aard aangewezen


is.

5. Intakeprocedure voor forensische cliënten
5.1

Naam van de afdeling
FIDES
5.1.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
Ja.
5.1.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
4 à 5 gesprekken (criminoloog, psycholoog, maatschappelijk werker,
psychiater);
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Bij misbruik op minderjarigen en pleger heeft een relatie met iemand die
minderjarige kinderen heeft, dan wordt ook een gesprek georganiseerd met de
partner van de pleger.

5.1.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
Er is een centrale intakeprocedure voor zowel ambulante als residentiële
behandeling voor plegers van seksuele delicten. Deze gesprekken hebben plaats
buiten de gevangenis.
5.1.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
Ongeveer twee weken.
5.1.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering
Ja.

5.2

Naam van de afdeling
De Bron
5.2.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
Ja.
5.2.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
Individueel bepaald.
5.2.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
Ziekenhuis.
5.2.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
Twee weken.
5.2.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering
In de mate van het mogelijke wordt dit gegeven.

5.3

Naam van de afdeling
DE OEVER
5.3.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
Ja.
5.3.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
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Individueel bepaald.
5.3.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
Ziekenhuis.

5.3.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
Twee weken.
5.3.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering
In de mate van het mogelijke wordt dit gegeven.

5.4

Naam van de afdeling
Wegwijs 1
5.4.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
Ja.
5.4.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
Individueel bepaald.
5.4.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
In de gevangenis.
5.4.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
Maximaal één week.
5.4.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering
Eerst telefonisch via maatschappelijk werk, vervolgens schriftelijke
argumentatie door de afdelingsarts.

5.5

Naam van de afdeling
De Palissant
5.5.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
Ja.
5.5.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
Individueel bepaald.
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5.5.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
Ziekenhuis.
5.5.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
Twee weken.
5.5.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering
In de mate van het mogelijke wordt dit gegeven.

5.6

Naam van de afdeling ‘Piza’
Zie bijlage.
5.6.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
5.6.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
5.6.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
5.6.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
5.6.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering

5.7

Naam van de afdeling ‘Pariz’
Zie bijlage.
5.7.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
5.7.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
5.7.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
5.7.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
5.7.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering

5.8

Naam van de afdeling ‘ISIZ’
5.8.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
5.8.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
5.8.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
5.8.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
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5.8.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering

5.9

Naam van de afdeling ‘Sp-psychogeriatrie’
5.9.1 Er is een Intakeprocedure (Ja/neen)
Ja.
5.9.2 Indien Ja => Aantal intakegesprekken
Individueel bepaald.
5.9.3 Plaats Intakegesprekken (gevangenis/ziekenhuis)
Ziekenhuis/Plaatsbezoek.
5.9.4 Termijn tussen laatste intakegesprek & communicatie over de beslissing
of verder overleg
Twee weken.
5.9.5 Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering
In de mate van het mogelijke wordt dit gegeven.

6. Varia

6.1. Opmerkingen/suggesties?: FIDES

6.1.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
Uitgebreide verslaglegging van de gepleegde feiten doch ook evolutie van
betrokkene tijdens detentie,
Uitgebreid persoonlijkheidsonderzoek en risicotaxatie volgens de meest
recente standaard.
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
Idem opm zoals bij PSD.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
Open communicatie en overleg is aangewezen.

6.2. Opmerkingen/suggesties?: DE BRON
6.2.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
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 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
6.3. Opmerkingen/suggesties?: DE OEVER
6.3.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
6.4. Opmerkingen/suggesties?: Wegwijs 1
6.4.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
Voldoende actuele verslaggeving.
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
Toereikende medische informatieoverdracht.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
Duidelijke communicatie rondom eventuele voorwaarden.

6.5. Opmerkingen/suggesties?: De Palissant
6.5.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
6.6. Opmerkingen/suggesties?: piza
6.6.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
6.7. Opmerkingen/suggesties?: Pariz
6.7.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

45

6.8. Opmerkingen/suggesties?: ISIZ
6.8.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
6.9. Opmerkingen/suggesties?: Sp-psychogeriatrie
6.9.1 Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
 de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
 het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):.
 de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

46

Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg - Antwerpen
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Ziekenhuis Stuivenberg
Adres: Lange Beeldekensstraat 267 2060 Antwerpen
Telefoon:
E-mail: wvg@zna.be
Website:
In het ZNA Stuivenberg kent een evolutie naar meer vermaatschappelijking van de zorg.
Wat de geïnterneerden betreft komen enkel gekende patiënten in aanmerking voor kortdurende
opname op de afdelingen
psychose of verslaving.

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:)
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

0pen/gesloten afdelingen:

-

Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT: Nee
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
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- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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PSC Broeders Alexianen - Boechout
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PSC Broeders Alexianen
Adres: Provinciesteenweg 408 – 2530 Boechout
Telefoon: 03 455 75 31
E-mail:
Website: www.alexianenboechout.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18-65
Geslacht: man/vrouw
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): verslaving, psychose, depressie
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
Exclusiecriteria diagnoses; zware persoonlijkheidsproblematieken, mentaal
gehandicapten, personen met NAH
Exclusiecriteria delicten: seksuele delicten, brandstichting, antisociaal gedrag
Taal: kennis van Nederlands is een vereiste

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 196 bedden + daghospitaal. Enkele afdelingen staan niet open voor
externe aanmeldingen ( mogelijke afdelingen ; zie bijgevoegde lijst)
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: ja; enkel low-care
* veroordeelden: ja
Open/gesloten afdelingen: 1 gesloten unit op opname-afdeling met een capaciteit van
bedden. De overige afdelingen/units zijn open.
Géén langdurig gesloten verblijf.
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): zie lijst
PVT: neen
Beschut wonen: aparte vzw : vzw De Vliering
Mobiel team/thuiszorg: aparte vzw: vzw De Vliering
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Project Antwerpen-Mortsel
Bereikbaarheid van de instelling: openbaar vervoer: trein : lijn Antwerpen Herentals –
Antwerpen- Leuven + 10’ stappen
tram 5 vanuit Antwerpen: eindhalte+ 15’
stappen
Bus 90: halte voor de deur
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Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Liesbeth Vervoort
Telefoon: 03 455 75 31
E-mail: liesbeth.vervoort@fracarita.org
Fax: algemeen nr instelling: 03 454 20 84
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: Ja – indien door eerste selectie
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): ziekenhuis- héél uitzonderlijk gevangenis
-

Termijn intake + beslissing: Binnen de maand na aanvraag moet duidelijk zijn of er een
afwijzing volgt of mogelijke toezegging.
Indien mogelijke toezegging ; inplannen intake . Hoelang betrokkene op intake moet
wachten is afhankelijk van afdeling tot afdeling: na intake moet antwoord binnen de 10
dagen gegeven kunnen worden.

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: algemene bewoordingen ;
géén gepaste setting

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
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–

de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

De patiënten moeten onmiddellijk de toestemming hebben om de behandeling buiten de
afdeling te volgen. Een groot deel van de behandeling gebeurt steeds buiten de afdeling.

Géén medium of high care: we hebben daarvoor géén voorzieningen
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PZ - Duffel
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PZ Duffel
Adres: Stationstraat 22c Duffel
Telefoon: 015 30 40 30
E-mail:
Website:

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
- Leeftijd (van – tot): 15 tot …
- Geslacht: man/ vrouw
- Inclusiecriteria: In theorie alle psychiatrisch ziektebeelden, met exclusie van:
1. mentale handicap
2 .intraveneus druggebruik
3. abusus/afhankelijkheid van illegale middelen zonder begeleidend ziektebeeld
4. antisociale of narcistische persoonlijkheid problematiek
5.psycho-organische stoornissen
6. agressiederegulatie en sociaal onaangepast gedrag worden in onze instelling niet
weerhouden als ziektebeeld
7. seksuele delinquenten
Een geïnterneerde patiënt dient in onze instelling een normaal behandeltraject te kunnen
doorlopen, vergelijkbaar met dat van een vrijwillig opgenomen patiënt. Ieder statuut dat
een formele opnameduur oplegt of een ontslag- en resocialisatieplanning verhindert
vormt een formeel contra indicatie voor opname.
Taal: voor een korte crisis, medicamenteuze op puntstelling is er geen beperking, voor alle
andere programma’s is er een voldoende beheersing van het Nederlands vereist.

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 610 bedden/ stoelen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen: ja
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
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-

Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Dr. Frans Vandendriessche
Telefoon: 015 30 40 30 – tussen 9 en 10h uitsluitend.
E-mail:
Fax:
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk tav Dr. Vandendriessche
GEEN telefonische opnameaanvragen voor geïnterneerden.
- Vereiste informatie:
Expertise(s): bij voorkeur
Psychosociaal verslag van de gevangenis: niet nodig als expertise voorhanden is
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: slachtofferinfo
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Sociale info gewenst: (woonst, inkomen, verzekerbaarheid)
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: Ja, in de mate dat geen
schadelijke gevolgen heeft voor de patiënt.
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Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
– de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
– het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
– de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
Neen, voorlopig niet.
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Openbaar Psychiatrisch Zorgcentrum - Geel
Algemene gegevens
Naam van de instelling: OPZ Geel
Adres: Dr Sanodreef 4
Telefoon: 014/ 57 91 11
E-mail: info@opzgeel.be
Website: www.opzgeel.be

Wij ontvingen van deze instelling geen gegevens en verwijzen u voor verdere informatie naar de
website.

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:)
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

0pen/gesloten afdelingen:

-

Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT: Nee
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
- Mondeling/schriftelijk:
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- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch centrum Sint-Amedeus - Mortsel
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PC St.-Amedeus
Adres: Deurnestraat 252, Mortsel
Telefoon: 03/440.68.50
E-mail: info@amedeus.be
Website: www.amedeus.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot) 18 tot …
Geslacht: man/vrouw
Inclusiecriteria: algemene psychiatrie, low risk.
Exclusiecriteria : medium of high risk, brandstichting, sexuele delicten, primaire
verslavingsproblematiek, dubbeldiagnose psychose en druggebruik, ernstige
persoonlijkheidsstoornissen, illegalen die niet in regel zijn de sociale zekerheid.

Kenmerken van de instelling
-

-

-

Opnamecapaciteit: ??
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: mogelijk na aanmelding door de
PSD met een medisch en psychosociaal verslag en het omstandig verslag van de feiten.
Indien “licht op groen” op de medische stafvergadering, wordt een intake afgesproken.
De intake is bepalend voor een definitieve toezegging.
* veroordeelden: zie exclusiecriteria. mogelijk na aanmelding door de PSD met een
medisch en psychosociaal verslag en het omstandig verslag van de feiten. Indien “licht
op groen” op de medische stafvergadering, wordt een intake afgesproken. De intake is
bepalend voor een definitieve toezegging.
Open/gesloten afdelingen: beide. Zie website: www.amedeus.be
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): zie website www.amedeus.be
PVT: zie website www.amedeus.be
Beschut wonen: zie website www.vzwdelink.be
Mobiel team/thuiszorg: zie website www.vzwdelink.be
Partner in een Artikel 107-project, zie website http://sara.oggpa.be
Bereikbaarheid van de instelling: trein, en bus 33, 51, 52, 53

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Dr. M .Leysen
Telefoon: 03/440 68 50
E-mail: marc.leysen@fracarita.org
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Fax: 03/444 99 74
- Mondeling/schriftelijk:
-

Steeds schriftelijk

- Vereiste informatie:
Expertise(s): Ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: Ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden) ,Ja: de voorwaarden
/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): Ja
Uiteenzetting van de feiten: Ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: In regel zijn
Verblijfsrecht: In regel zijn
Andere:
- Intake: Ja
Aantal gesprekken: in principe 1 maar dat kunnen er meer zijn.
Waar : ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: afhankelijk van de bezetting

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: steeds een schriftelijk
antwoord

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

58

Psychiatrisch centrum Bethaniënhuis - Zoersel
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Bethanië
Adres: Andreas Vesaliuslaan, 39 2980 Zoersel
Telefoon: O3/380.30.11
E-mail: pcbethanie@emmaus.be
Website: www.pcbethanie.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
Leeftijd (van – tot): 18 tot 65 jaar
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria: PZ Bethaniënhuis wil maximum 20 geïnterneerden opnemen met een
behandelbare psychiatrische stoornis : twee onderscheiden patiëntengroepen met een
eigen behandelaanbod:
* Groep 1: psychotische stoornissen (zorgprogramma psychose en langdurige zorg)
* Groep 2: posttraumatische stress stoornis en/of borderline persoonlijkheidsstoornis
(zorgprogramma persoonlijkheidsproblematiek: enkel op IBE Wel en Stroom)
-

* zedendelinquenten
* drugsverslaafden
* taal: minstens Nederlands begrijpen
* voor groep 1: beperkt tot aanmeldingen uit provincie Antwerpen
-

Exclusiecriteria:

Kenmerken van de instelling
-

-

-

Opnamecapaciteit: aantal bedden: 621 bedden waarvan 531 effectieve bedden en
90 stoelen
Opname van forensische cliënten:
- geïnterneerden: maximum 20 patiënten
- veroordeelden: geen aanbod
Open/gesloten afdelingen: we beschikken over zorgeenheden met gesloten deur
voor algemene opname, psychose, intensieve behandeleenheid voor
persoonlijkheidsproblemen, gerontopsychiatrie en langdurige zorg
Specifieke afdelingen : acute opname, psychose, moeder-baby eenheid,
persoonlijkheidsstoornissen, NAH, verslavingszorg, verstandelijke beperking,
dagkliniek, gerontopsychiatrie, angst en depressie, poliklinische raadpleging,
langdurige zorg (met verschillende milieus),
MAAR niet overal inclusie van forensische cliënten, zie boven
PVT: 145 bedden
Beschut wonen: 95 bedden
Mobiel team/thuiszorg: actief in de zorgregio's Schilde en Brasschaat, alle
gemeenten behalve Mortsel, Boechout en stad Antwerpen van het arrondissement
Antwerpen; gemiddelde van 80 à 100 opvolgcasussen
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- Partner in een Artikel 107-project, welk?:
* PZ neemt deel aan bed op recept binnen zorgnetwerk SaRA
* PVT en beschut wonen zijn betrokken in functie 5: langdurige woonvorm
- Bereikbaarheid van de instelling: voor routeplanner, route De Lijn en domeinplan:
zie website: www.pzbethaniënhuis.be
Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: hoofdgeneesheer Dr. Marc Hermans
Telefoon: medisch secretariaat 03/380.30.33
E-mail: marc.hermans@emmaus.be
Fax: 03/380.30.31
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: voor groep 2 (IBE) een setting waarnaar we kunnen doorverwijzen na de opname
hier
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: beschikken over een domicilie (zo mogelijk) ; in orde zijn met
mutualiteit noodzakelijk
Verblijfsrecht: ja, verblijfsvergunning
Andere: beschikken over een inkomen is zeker handig als daar in de gevangenis al het
nodige voor gebeurd is ; duidelijkheid over de voorwaarden bij vrijstelling op proef
- Intake:
Ja: noodzakelijk voor groep 2
Aantal gesprekken: 1 met patiënt en 1 met maatschappelijk werker van de gevangenis voor
groep 2
Waar: (gevangenis/ziekenhuis): in gevangenis voor groep 2
- Termijn intake + beslissing:
Groep 1: de vraag is te groot om voor iedereen intakes te houden
Groep 2: hangt af van vooruitzicht op een plaats ; na intake binnen 14 dagen terugkoppeling
-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja, bij die aanmeldingen
waarvoor er een intake heeft plaatsgevonden (groep 2)
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Varia
- Opmerkingen/suggesties?: geen
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: een goede informatie-overdracht en zo
optimaal mogelijke voorbereiding op een opname in ziekenhuis (verschaffen inkomen,
waar mogelijk in orde zijn met domicilie)
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): interneringsvoorwaarden duidelijk
doorgeven
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: zo snel mogelijk na opname de
interneringsvoorwaarden doorgeven
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Medisch Centrum Sint-Jozef - Bilzen
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Medisch Centrum Sint-Jozef
Adres: Abdijstraat 2, 3740 Bilzen
Telefoon: 089 50 91 11
E-mail: st-jozef@mc-st-jozef.be
Website: www.mc-st-jozef.be

Wij ontvingen van deze instelling geen gegevens en verwijzen u hiervoor naar hun website.

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:)
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

0pen/gesloten afdelingen:

-

Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT: Nee
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
- Mondeling/schriftelijk:
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- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch Centrum Caritas - Melle
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Caritas VZW
Adres: Caritasstraat 76 – 9090 Melle
Telefoon: 09/252.16.45
E-mail: info@pccaritas.be
Website: www.pccaritas.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): 18 tot 65 jaar
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): Behandelbare psychopathologie die
binnen het standaardaanbod van ons ziekenhuis behandeld wordt : NAH, Psychose,
Mentale handicap ; Stemminsstoornissen.
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): seksuele
delicten/pyromanie ; delicten in kader van middelenmisbruik ;
verslavingsproblematiek ; antisociale persoonlijkheidsstoornis ; delicten met groot
maatschappelijke impact ; graad van beveiliging.
Bijkomende voorwaarden: legaal verblijfsstatuut ; minimaal begrip van het
Nederlands ; binnen de regio

Kenmerken van de instelling : zie website
-

Opnamecapaciteit: 315
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: Geen specifieke capaciteit
voorzien. Afhankelijk van de vraag tot opname
* veroordeelden: kan er sporadisch iemand worden
opgenomen.

-

Open/gesloten afdelingen:
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): 20 gerontopsychiatrie
PVT: 56 blijvend statuut
Beschut wonen: 60
Mobiel team/thuiszorg: ja
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Gent Zuid
Bereikbaarheid van de instelling: auto – openbaar vervoer

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Martine Maertens – Ann Pede
Telefoon: 09/210.68.68
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E-mail: Opnamedienst@pccaritas.be
Fax: 09/252.24.61
- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere: Inschatting van recidive risico – Mate van beveiliging – Bereidheid tot
behandeling en medicatie inname.
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ok
Verblijfsrecht: ok
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing: onmiddellijk tot 1 maand

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:Alle info die nuttig kan zijn voor behandeling is welkom.
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch Centrum Dr. Guislain - Gent
Algemene gegevens
Naam van de instelling: P.C. Dr. Guislain
Adres: Fr. Ferrerlaan 88 A
Telefoon: 09.216.33.11
E-mail: pc.dr.guislain@fracarita.org
Website: www.guislain.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): volwassenen
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): beperkt tot de doelgroepen waarop
het P.C. Dr. Guislain zich richt: stemmings- en angststoornissen;
afhankelijkheidsproblemen (enkel alcohol en/of medicatie); psychosenzorg; mensen
met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische aandoeningen. Enkel
geinterneerden die een verklaring getekend hebben dat ze volledig akkoord gaan met
alle behandelingen vnl psychofarmaceutische of non interventieve (uiteraard
conservatieve therapie).
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): illegale
drugs en de niet genoemde ziektebeelden, cliënten met een uitgesproken psychopaat
gedragspatroon.

Kenmerken van de instelling
-

-

Opnamecapaciteit: opname- en behandelafdelingen voor de genoemde doelgroepen bij
inclusiecriteria (+/- 30 bedden en plaatsen per afdeling)
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: uitzonderlijk en zeer strikt beperkt
tot een minimum van goed gescreende patiënten waarbij een verwachting is dat het
aanbod helpend kan zijn;
* veroordeelden: niet
Open/gesloten afdelingen: mixed
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): een opnamedienst voor ouderenpsychiatrie
(hoofdzakelijk beginnende dementiële problematieken)
PVT: 70 bedden
Beschut wonen: 90 plaatsen (vzw Zagan: gegroeid vanuit het ziekenhuis, maar sedert
1990 een aparte vzw)
Mobiel team/thuiszorg: team 2b- Gent-West is gehuisvest in het P.C. Dr. Guislain
Partner in een Artikel 107-project, welk?: ja, regio Gent-Eeklo
Bereikbaarheid van de instelling: aan de rand van de stad gelegen ter hoogte van het
begin van de stadsring (Eeklo-> Gent) en makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer
(bussen 67, 69 en 65 in de Fr. Ferrerlaan; bus 5 in de J. Guislainstraat en tram 1 heeft
twee haltes vlakbij de ingangen van het psychiatrisch centrum).
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Procedure voor de aanmelding
-

Contactpersoon:
Naam: Dr. G. Otte, hoofdgeneesheer
Telefoon: 09.216.33.11
E-mail:georges.otte@fracarita.org
Fax: 09.216.33.10
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): een omstandig verslag
Psychosociaal verslag van de gevangenis: idem
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:

-

Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:

-

Intake:
Ja/neen: afhankelijk van uitslag studie voorafgaande informatie
Aantal gesprekken: onbepaald
Waar (gevangenis/ziekenhuis): een maatschappelijk werker kan voor een vooronderzoek
uitgezonden worden

-

Termijn intake + beslissing: twee maanden

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja, per schrijven

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: gegeven het doelgroepenbeleid van het P.C. Dr. Guislain én zijn
specificiteit inzake langdurige acute zorg, kan het ziekenhuis omwille van draagkracht slechts
uitzonderlijk overgaan tot opname van gedetineerden en maximaal voor low risk patiënten.
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: korrekte voorinformatie en uitsluiting van
dwang om iemand te laten opnemen
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): idem
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–

de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:idem
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PCGS Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PCGS Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge
Adres: Weststraat 135
Telefoon: 09 358 04 11
E-mail: info@pcgs.be
Website:www.pcgs.be/

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18+
Geslacht: man en vrouw
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): elk
dossier wordt individueel ingeschat, men moet de Nederlandse taal machtig zijn.
Mentale beperkingen kunnen binnen de psychodynamische therapie een belemmering
zijn. Primair sexueel delinquenten verwijzen we naar gespecialiseerde settings.

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: campus Sleidinge: 205 bedden
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: mogelijk, liefst vanuit VOP statuut
* veroordeelden: mogelijk

-

Open/gesloten afdelingen: open setting, er is een beperkte capaciteit gesloten setting
( 18+5) doch duur van verblijf is ziekte gebonden en beperkt
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): zie website
PVT: zie website
Beschut wonen: we werken samen met VZW Beschut wonen Domos
Mobiel team/thuiszorg: via art 107
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Psygent.be
Gent-Eeklo
Bereikbaarheid van de instelling: 24u/24 7/7 voor urgentie en crisis, na telefonische
aanmelding, bij niet dringendheid zal een afspraak gemaakt worden

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Welvaert Luc
Telefoon: 093580411
E-mail: luc.welvaert@pcgs.be
Fax: 09/3580504
- Mondeling/schriftelijk: eigen schrijven van betrokkene aangevuld met verzoek vanuit de
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gevangenis
- Vereiste informatie:
Expertise(s): de meest recente expertise verslagen zijn een hulp
Psychosociaal verslag van de gevangenis: indien aanwezig
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): indien mogelijk
Uiteenzetting van de feiten: zie expertise verslag
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: er moet een mogelijkheid zijn dat de ziekenhuisrekening kan betaald
worden
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja: verkennend gesprek is gewenst.
Aantal gesprekken: 1 algemeen gesprek (DVZ), verder afhankelijk van de vraag en waar
betrokkene terecht komt binnen onze kliniek
Waar (gevangenis/ziekenhuis): alhier in onze eigen setting, indien in omgeving kan
uitzonderlijk een gesprek gebeuren in de gevangenis.
-

Termijn intake + beslissing: als een intake gebeurt wordt er binnen de 14 dagen een
beslissing genomen. (voor opname of een bijkomend gesprek); opname kan pas
gerealiseerd worden als er een bed beschikbaar is.

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: iedereen wordt geïnformeerd
omtrent advies; een terugkoppeling van de reden(en) kan steeds telefonisch bevraagd
worden.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
een beslissing wordt steeds gewikt en gewogen op volgende belangrijke zaken: wens en
betrokkenheid van cliënt zelf, de visie van betrokkene naar de slachtoffers ( erkent zijn deel,
betaling van schade …), risicotaxatie.

- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Zelfde opnamecriteria gelden voor de campus in Gent in Gent, Fratersplein 9, 9000 Gent, tel.
09/2258296.
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Psychiatrisch Ziekenhuis Sint-Camillus – Sint-Denijs-Westrem
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PZ Sint-Camillus
Adres: Beukenlaan 20 9051 Sint-Denijs-Westrem
Telefoon: 09 222 58 94
E-mail: remi.spiers@sint-camillus.be
Website: www.sint-camillus.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): vanaf 16 jaar
Geslacht: man en vrouw
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): behandelafdelingen: ouderen,
psychosen, angst- en stemmingsstoornissen, borderline persoonlijkheidsstoornissen,
alcohol- en medicatieverslaving, jongeren met drugproblemen (max 25 j), moeder en
baby
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): psychoorganische stoornissen, mentaal gehandicapten, ernstige criminele feiten

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 149 bedden en 15 stoelen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: uiterst zelden
* veroordeelden: uiterst zelden (soms via jeugdrechter
bij drugproblemen)

-

Open/gesloten afdelingen: 1 gesloten crisisafdeling
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): enkel behandelafdelingen, geen
resocialisatieafdeling
PVT: geen
Beschut wonen: Centrum Onderweg
Mobiel team/thuiszorg: geen, wel 2 ambulante programma’s: alcoholverslaving en
borderline persoonlijkheidsstoornissen
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Gent-Eeklo
Bereikbaarheid van de instelling: openbaar vervoer (bus)

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon: hoofdgeneesheer
Naam: Spiers Remi
Telefoon: 09 222 58 94
E-mail: remi.spiers@sint-camillus.be
Fax: 09 221 10 47
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- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: neen
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing: snel

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: meestal geen geschikte
afdeling (korte verblijfsduur) en geen mogelijkheid tot resocialisatie

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch Centrum Sint-Francicus – Velzeke-Zottegem
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Sint-Francicus – Velzeke-Zottegem
Adres: Penitentenlaan 9, 9620 Velzeke-Zottegem
Telefoon: 09/3644646
E-mail:
Website: www.sint-franciscus.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

In ons ziekenhuis werd vroeger reeds bepaald dat forensische problematieken één van onze
algemene exclusiecriteria is.

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen:
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
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Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus – Sint-Niklaas
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
Adres:Dalstraat 84, 9100 Sint-Niklaas
Telefoon:03/7760041
E-mail: post@hieronymus.Be
Website: www.hieronymus.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): +18j
Geslacht: nvtp
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
o Psychotische problematiek
o Geïnterneerden statuut
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
o Geen psychotische kwetsbaarheid
o Buiten regio Waas en Dender
o Zedenfeiten
o High en/of mediumsecurity vereist
o Gedetineerd
o Geen Nederlands spreken/ begrijpen (opportuun is dat we kunnen
communiceren zonder tolk)

Kenmerken van de instelling
-

-

Opnamecapaciteit: enkel opname mogelijk op afdeling Legato (afdeling voor
psychotische kwetsbaarheid) aangezien dit enige afdeling is waar een beperkt gesloten
circuit is.
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: enkel geïnterneerden met
psychotische kwetsbaarheid
* veroordeelden: geen opnamemogelijkheid
Open/gesloten afdelingen: enkel open afdelingen
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): niet
PVT: gedeeltelijk afbouwend, beperkt aantal bedden/ extreem lange wachtlijsten
Beschut wonen: Pro Mente : 03/7666709
Mobiel team/thuiszorg: individueel begeleid wonen, zie pro mente
Partner in een Artikel 107-project, welk?: nog in verkennende fase
Bereikbaarheid van de instelling: vlot bereikbaar, zie website

Procedure voor de aanmelding
-

Contactpersoon:
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Naam: opnamecoördinator Schruers Sonja
Telefoon: 03/7803876
E-mail: sonja.schruers@hieronymus.be
Fax: 03 776 44 99
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk aanvraag noodzakelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: in regel zijn met mutualiteit (verzekerbaarheid) en in bezit van SISkaart
Verblijfsrecht: geen opnamemogelijkheid voor uitgeprocedeerde asielzoekers
Andere: “attest van gevangenschap” kunnen voorleggen bij opname
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1 of 2
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in PC centrum
-

Termijn intake + beslissing:
o 1° fase: screening schriftelijke aanvraag (opnamecoördinator + arts afdeling
Legato)
o 2de fase: bespreking team Legato
o 3de fase: uitnodiging gesprek Hoofdverpl/ psycholoog Legato
o 4de fase: wachtlijst

- Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch Centrum Sint-Jan - Eeklo
Algemene gegevens
-

Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Sint-Jan vzw
Adres: Oostveldstraat 1- 9900 Eeklo
Telefoon: 09/376 97 11
Fax: 09/376 97 49
E-mail: dir.secretariaat@psyeeklo.be
Website: www.psyeeklo.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): volwassenen
Geslacht: M/V
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
o low-risk-geïnterneerden
o verder worden de in- en exclusiecriteria gehanteerd van de verschillende
diensten en afdelingen
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 201 erkende plaatsen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: ja
* veroordeelden: ja

-

Open/gesloten afdelingen: geen gesloten afdelingen, geen gedwongen opnames (enkel
gedwongen nazorg indien indicatie voor opname in deze regio). We beschikken wel
over 3 afdelingen met een verhoogd toezicht:
o kliniek voor opname en behandeling volwassenen (units O3/O4)
o kliniek voor dubbeldiagnose (unit N2)
o SP-kliniek (unit H2)
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): zie afdelingen die resorteren onder dienst
categorale zorg:
o kliniek ASAP
o kliniek SP
o kliniek dubbeldiagnose
PVT: ja, PVT Sint-Jan (40 pl)
Beschut wonen: ja, BW De Wende (50 pl)
Mobiel team/thuiszorg: ja, Mobil Team Meetjesland
Partner in een Artikel 107-project, welk?: ja: project Eeklo-Gent
Bereikbaarheid van de instelling: zie website www.psyeeklo.be

-

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: (voor forensische aanvragen) Dr. A. Vereecken, hoofdgeneesheer
Telefoon:zie hierboven
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E-mail: idem
Fax: 09/376 97 46
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): Ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: Ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): Ja
Uiteenzetting van de feiten: Ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: Ja
Verblijfsrecht: Ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: Ja
Aantal gesprekken:

1

Waar (gevangenis/ziekenhuis): Dubbeldiagnose: ziekenhuis, andere afdeling gevangenis
of ziekenhuis
- Termijn intake + beslissing: op het eerstvolgend team wordt beslissing genomen
- Opname ja/nee
- verdere nood aan informatie vorige opnames
-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: schriftelijk enkel onze
beslissing, telefonisch wordt weigering indien gevraagd doorgegeven (meestal niet
tenzij na intake)

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
* Algemene opmerking is dat vaak de beslissing van het ziekenhuis niet aankomt bij
betrokkene indien de aanvraag gebeurd is door de PSD. Communicatie?
* Dossiers lopen veel vertraging op (of worden opnieuw opgestart) indien er een
overplaatsing is naar andere gevangenis  communicatie?
* Vlotte samenwerking met het CAP doch soms beperkte info tov psychiatrische
indicatie indien het betrokkene in voorarrest is geplaatst. Info vorige opnames is
dan aangewezen.
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- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: /
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):/
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: /
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Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods - Lede
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Zoete Nood Gods Lede
Adres: Reymeersstraat 13 9340 Lede
Telefoon: 053 762111
E-mail: zng.opnamedienst@fracarita.org
Website:www.pclede.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):18+
Geslacht: beide
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): low risk, behorend bij de
doelgroepen van de instelling (stemmingsstoornissen, psychosenzorg, alcohol
gebonden stoornissen, dementie)
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): exclusie
illegale drugs en druggerelateerde problemen, enkel low-risk, en enkel patiënten uit de
zorgregio (Zuid Oost-Vlaanderen).

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: Zeer beperkte capaciteit voor forensische patiënten. Individueel te
evalueren.
Opname van forensische cliënten: geïnterneerden
Open/gesloten afdelingen: Open
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): Zowel gerontopsychiatrische als
psychogeriatrische afdelingen.
PVT: geen specifiek forensische PVT.
Beschut wonen: geen specifiek forensisch beschut wonen
Mobiel team/thuiszorg: beschikbaar
Partner in een Artikel 107-project, welk?: neen
Bereikbaarheid van de instelling: vlot met openbaar vervoer

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Opname coördinator mevr. Peirlinck E.
Telefoon: 053 762175
E-mail: zng.opnamedienst@fracarita.org
Fax:053 762195
- Mondeling/schriftelijk: Schriftelijk
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- Vereiste informatie:
Expertise(s): indien beschikbaar
Psychosociaal verslag van de gevangenis: indien beschikbaar
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten: uiteraard
Andere: indien beschikbaar een gedegen risicotaxatie
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: wordt geacht in orde te zijn
Verblijfsrecht: wordt geacht in orde te zijn
Andere: geen
- Intake:
Ja/neen: Ja
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): ziekenhuis – verplaatsing naar gevangenis is niet mogelijk
-

Termijn intake + beslissing: Afhankelijk van de beschikbare plaats(en).

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

82

PZ Sint-Annendael - Diest
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PZ St.-Annendael
Adres: Vestenstraat 1, 3290 Diest
Telefoon: 013/380 511
E-mail: info@sad.be
Website: www.sad.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
PZ Sint-Annendael neemt momenteel geen forensische cliënten op, tenzij dit cliënten betreft
die reeds eerder gekend zijn in ons zorgnetwerk
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 130 bedden en 48 plaatsen (volwassenen en oudere)
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: Nee
* veroordeelden: Nee

-

Open/gesloten afdelingen: Open afdelingen
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): Volwassenen (3): opnameafdeling,
verblijfs- en rehabilitatieafdeling, afdeling voor langverblijf Ouderen (1):
gerontopsychiatrie
PVT: Nee
Beschut wonen: Ja, IBW De Linde
Mobiel team/thuiszorg: Ja, Mobiel team GGZ vestigingsplaats Diest
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Ja, arrondissement Leuven + Tervuren
Bereikbaarheid van de instelling: Gelegen op wandelafstand van station Diest +
busverbinding vlakbij.

-

Procedure voor de aanmelding
-

PZ Sint-Annendael neemt momenteel geen cliënten met forensische problematiek op

- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
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Fax:
- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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PZ Sint-Alexius - Grimbergen
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PZ St.-Alexius Grimbergen
Adres: Grimbergsesteenweg 40 1850 Grimbergen
Telefoon: 02 270 93 30
E-mail: st.alexius@fracarita.org
Website: www.alexiusgrimbergen.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
Leeftijd (van – tot): 18+
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): slechts tijdelijk opname in gesloten
dienst o.w.v. beperkte opnamecapaciteit t.g.v. groot aantal gedwongen opnames
- Exclusiecriteria: diagnoses: toxicomanie zonder ernstige (onderliggende)
psychiatrische comorbiditeit, cluster B persoonlijkheidsstoornissen, VAPH
- Taal: exclusie van niet-nederlandstaligen
-

-

regio: exclusie

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 25 bedden op gesloten afdeling
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden: soms

-

0pen/gesloten afdelingen:

-

Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): gerontopsy
PVT: ja
Beschut wonen: ja, aparte VZW
Mobiel team/thuiszorg: ja
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Halle-Volvoorde, in oprichting voorjaar 2013
Bereikbaarheid van de instelling: openbaar vervoer

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Dr. Karolien Dockx (1) of Dr. Luc Mommaerts (hoofdgeneesheer) (2)
Telefoon: 02 272 43 70 (1) of 02 272 49 13 (2)
E-mail: karolien.dockx@fracarita.org of luc.mommaerts@fracarita.org
Fax: 02 270 91 25
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- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: verzekerbaarheid voor opname in ZH moet ok zijn, recht op vergoeding
Verblijfsrecht:
Andere: opvangmogelijkheid: verblijfplaats, tewerkstelling, onderstand, woonst
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1 of meer
Waar (gevangenis/ziekenhuis): i n ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: 4 tal weken

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ok

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psycho-Sociaal Centrum Sint-Alexius - Elsene
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PSC St.-Alexius
Adres: Gewijde Boomstraat 102 te 1050 Brussel (Elsene)
Telefoon: 02/512 90 33
E-mail: info@psc-elsene.be
Website: www.psc-elsene.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): volwassenen (18 – 65 jaar)
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): Het belangrijkste opnamecriterium
is één of ander vorm van psychotische aandoening te hebben gekend. Daarnaast moet
er een zekere mate van zelfredzaamheid aanwezig zijn alsook (de bereidheid tot) het
hebben van een regelmatige dagactiviteit buiten het centrum.
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): mentale
handicap, alcohol- of drugverslaving, antisociale persoonlijkheid en ernstig acting-out
gedrag

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 33 nacht en 11 dag
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: sporadisch cfr. in- en
exclusiecriteria
* veroordeelden: sporadisch cfr. in- en
exclusiecrieteria

-

Open/gesloten afdelingen: open afdeling
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): neen
PVT: neen
Beschut wonen: ja : Festina Lente (19 plaatsen) en Mandragora (47 plaatsen)
Mobiel team/thuiszorg: ACT- team Tractor : 35
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Hermes +
Bereikbaarheid van de instelling: zie website

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Dr. Erik Thys
Telefoon: 02/512 90 33
E-mail: erik.thys@psc-elsene.be
Fax:02/512 27 77
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- Mondeling/schriftelijk: een schriftelijk medisch verslag
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: neen
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere: neen
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in het ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: twee weken

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: Graag gerichte doorverwijzingen, rekening houdend met onze inen exclusiecriteria. Nu krijgen we vaak ongeschikte aanvragen.
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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UPC KU Leuven - campus Kortenberg
Algemene gegevens
Adres: Leuvensesteenweg 517, 3070 Kortenberg
Telefoon: 02/758 05 11
E-mail: info@upckuleuven.be
Website: www.upckuleuven.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): volwassen
Geslacht: beide
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
psychose/schizofrenie/stemmingsstoornis
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
antisociale persoonlijkheid, seksuele delicten, middelen gerelateerde stoornis, mentale
handicap
2 fork units (8 en 3 bedden crisis), loopt via jeugdrechter

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 460 bedden en plaatsen algemene psy
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: afhankelijk problematiek, op elk
moment enkele patiënten met dit statuut
* veroordeelden: quasi nooit

-

Open/gesloten afdelingen: beide
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): adolescenten (ForK) tot ouderen
PVT: niet voor forensisch gezien beperkte capaciteit
Beschut wonen: ja
Mobiel team/thuiszorg: ja
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Vlaams Brabant
Bereikbaarheid van de instelling: trein, bus

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: De Hert Marc
Telefoon: 02/758 05 95
E-mail: marc.dehert@upckuleuven.be
Fax: 02/758 18 78
ForK (8 bedden) Fordulas: Dr. L. De Rijdt
Fork (3 bedden crisis): Dr. I. Struyven
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- schriftelijk: ja
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: aanvraag betrokkene
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja, na evaluatie van de verslagen
Aantal gesprekken: afhankelijk van problematiek
Waar (gevangenis/ziekenhuis): ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: 1 week

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: 1 week

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: juiste indicaties verwijzen, nu veel
aanvragen die geweigerd worden op basis dossier
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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PK Broeders Alexianen - Tienen
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PK Broeders Alexianen Tienen
Adres: Liefdestraat 10, 3300 Tienen
Telefoon: 016/80 75 11
E-mail: alexianentienen@fracarita.org
Website: www.alexianentienen.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 - 65
Geslacht: man en vrouw
Inclusiecriteria: regio Zuid-Hageland en Nederlandstalig
Exclusiecriteria: antisociale persoonlijkheidsstoornis, mentale handicap, seksuele
delinquenten, NAH, medium en high security problematiek.

Kenmerken van de instelling
-

-

Opnamecapaciteit: 204
Opname van forensische cliënten:
- veroordeelden: op indicatie cfr inclusie en exclusie criteria
- geïnterneerden: op indicatie cfr inclusie en exclusie criteria
Open/gesloten afdelingen: beiden
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): alcoholverslaving, eetstoornis,
regionale
PVT: Beschut wonen: ja
Mobiel team/thuiszorg: ja, geen forensisch mobiel team
Partner in een Artikel 107-project, welk?: ja
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
-

Contactpersoon:
Naam: Dr A. Haekens

Telefoon: 016 80 75 11
E-mail: an.haekens fracarita.org
Fax: 016 80 77 56
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
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Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:domicilieadres
- Intake:
Ja/ neen: ja
Aantal gesprekken: Waar (gevangenis, ziekenhuis): ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: individueel te bespreken

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

92

Nakuurhome Papiermoleken - Leuven
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Nakuurhome Papiermoleken
Adres: Oudebaan 293 3000 Leuven
Telefoon: 016/25 06 38
E-mail: aanmeldingenpapiermoleken@fracarita.org
Website: www.papiermoleken.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): doelgroep volwassenen
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): Ernstige psychiatrische
problematiek, meer bepaald psychotische bestaansproblematiek of ‘zwak
gestructureerde’ borderlinepersoonlijkheidsproblematiek met problemen in de
ik/ander afgrenzing, uitwisselingsproblematiek. Dit met mogelijkheden tot
resocialisatie in een open structuur.
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): Vermits
we een open setting zijn kunnen we geen controlefunctie bieden. Problematieken
die niet meekunnen zonder toezichtsfunctie, bijvoorbeeld antisociale
problematiek, perversie, pedofilie, acute drank/drugproblematiek… worden niet
opgenomen. Ook het voldoende kunnen verstaan en spreken van de Nederlandse
taal is een vereiste.

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: therapeutische gemeenschap voor 20 patiënten, waarvan een
beperkt aantal forensische patiënten kunnen zijn.
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: voorkeur voor samenwerking in
een getrapt circuit o.m. met forensische afdeling van PZ (in casu: St.-Kamillus,
Bierbeek)
* veroordeelden: voorkeur voor samenwerking in
een getrapt circuit o.m. met afdeling van PZ

Open/gesloten afdelingen: open setting
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): neen
PVT: neen
Beschut wonen: neen
Mobiel team/thuiszorg: Mobiel Team GGZ Leuven Vestiging Oudebaan 293, 3000
Leuven 016 562 111 mobielteamleuven@fracarita.org
- Partner in een Artikel 107-project, welk?: zorgnetwerk Geestelijke Gezondheidszorg
in de projectregio “arrondissement Leuven + zorgregio Tervuren”

-

-

Bereikbaarheid van de instelling: op fietsafstand van het centrum van Leuven,
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bushalte De Lijn: “Dalemhof”, auto.
Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Vanoverbeke Connie: 016/ 35 25 96 of Nagels Auke: 016/35 25 88
Telefoon:
E-mail: guido.walpot@fracarita.org of auke.nagels@fracarita.org of
connie.vanoverbeke@fracarita.org
Fax: 016/ 35 08 77
- Mondeling/schriftelijk: 1) telefonisch overleg m.o.o. gerichte indicatiestelling.
2) schriftelijke kandidatuurstelling door betrokkene.
3) teambespreking van de kandidatuurstelling
4) opvragen van het dossier en betrokkene wordt
uitgenodigd voor een wederzijdse kennismaking
(“proefdag”).
5) teambespreking, beslissing tot opname
- Vereiste informatie: (zie hierboven vermelde procedure)
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: alle ziekenfondsgegevens van betrokkene, bewijs van vrijlating
dient te worden meegebracht bij opname èn moet door de gevangenisadministratie
toegestuurd zijn aan ZF vooraleer betrokkene vrijkomt. Eventueel Vlaams Fonds nr,
gegevens bewindvoerder, oorsprong van de inkomsten (werk, ZF, OCMW, FOD,…)
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: cfr hoger vermelde aanmeldingsprocedure
Aantal gesprekken: cfr hoger vermelde aanmeldingsprocedure
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in principe in het ziekenhuis, cfr hoger vermelde
aanmeldingsprocedure
Termijn intake + beslissing: : cfr hoger vermelde aanmeldingsprocedure, termijn = 2
maanden.
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Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: voorafgaandelijk telefonisch contact bij
aanmelding.
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): voorafgaandelijk telefonisch
contact bij aanmelding.
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: gelieve rekening te houden met
het open behandelregime van de instelling.
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VZW Walden (Team Fenix) - Heverlee
Algemene gegevens
Adres: Maatschappelijke zetel: Krijkelberg 1 3360 Bierbeek, Aanloopadres: Naamsesteenweg
91, 3001 Heverlee
Telefoon: 016/240580
E-mail:
Website: www.vzwwalden.be , www.kamillus.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
Fenix richt zich tot volwassen mannen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek
en interneringsstatuut die ondersteuning nodig hebben bij hun reïntegratie in de
samenleving.
- medium risk geïnterneerde
- man
- geen uitgesproken verstandelijke handicap, psychopathie (score risicotaxatie), primaire
seksuele problematiek of verslavingsproblematiek.
- opvangmogelijkheid binnen forensische afdelingen
- minimale aanwezigheid van basisvaardigheden
- een aanwezigheid van dagactiviteit of bereidheid om deze op te starten (rekening houdend
met mogelijkheden en beperkingen van kandidaat)
- gestabiliseerde psychiatrische problematiek
- consultatie bij een behandelende arts
- De cliënt is bereid om in regio Leuven te wonen.

Kenmerken van de instelling
- Fenix is een samenwerking tussen vzw Walden en UPC Sint-Kamillus.
- Het richt zich tot mensen met een gestabiliseerde psychiatrische problematiek en
interneringsstatuut die ondersteuning nodig hebben bij de realisatie van hun persoonlijk
herstel.
- Het gedachtegoed van de psychosociale rehabilitatie is de inspiratiebron.
- Fenix biedt huisvesting en/of psychosociale begeleiding, behandeling en case-management
aan ter ondersteuning van cliënten en hun omgeving.

Procedure voor de aanmelding
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- contact: 016/240 580 vzw Walden/Fenix
- Telefonsische aanmelding
- Vereiste informatie: Ingevuld voorstellingsdocument, recente psychiatrisch verslag
- Administratieve voorwaarden:
- Intake: Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek op de bureau van Fenix plaats met
de kandidaat-cliënt. Bij dit kennismakingsgesprek geeft het teamlid aan de kandidaatcliënt meer informatie over de werking, het aanbod en de mogelijkheden van wonen bij
Fenix. In het geval de kandidaat besluit dat hij het aanbod van Fenix aanvaardt volgt er een
intakegesprek. De intake bestaat uit een gesprek met de begeleiding en de arts van Fenix
waarin de kandidaat-cliënt zichzelf voorstelt op verschillende levensgebieden. Na de
intake vindt er ook steeds een voorstelling van de kandidaat door de verwijzer plaats aan
een teamlid en arts van Fenix. Uiteindelijk wordt elke kandidaat aan de hand van het
kandidaten dossier besproken op de teamvergadering. Tijdens deze teamvergadering zal
worden bekeken, rekeninghoudend met de vooropgestelde inclusie en exclusie criteria, of
Fenix de kandidaat kan begeleiden.
- Termijn intake + beslissing: 30 dagen na ontvangst voorstellingsdocument en recent
psychiatrisch verslag.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–

De verwijzer: correcte en voldoende informatie adhv voorstellingsdocument en recent
psychiatrische gegevens en risicotaxatie.
In geval cliënt wordt opgenomen in een huis of studio van beschut wonen wordt steeds
verwacht dat de begeleidings- en verblijfsovereenkomst en de waarborg in orde is
VOOR de verhuis.
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Psychiatrisch Centrum Onze Lieve Vrouw van Vrede - Menen
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Centrum Menen
Adres: Bruggestraat 75, 8930 Menen
Telefoon: 056/52.14.51, fax: 056/51.81.89
E-mail: pcm@cigb.be
Website: www.pc-menen.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 - 65
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): /
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
- mentale handicap;
- primair druggebruik;
- sexuele delinquenten;
- VAPH zonder uitzicht op resocialisatie buiten ziekenhuis
- vreemde talen, behalve Frans en Engels

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 10-tal
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: +
* veroordeelden: +

-

Open/gesloten afdelingen: enkel open
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): therapeutische afdelingen voor psychose,
affectieve stoornissen, middelenmisbruik en alcoholmisbruik, psychogeriatrie. Geen
specifieke afdeling enkel voor forensische patiënten.
PVT: aparte vzw’s
Beschut wonen: aparte vzw’s
Mobiel team/thuiszorg: zowel F2A als F2B
Partner in een Artikel 107-project, welk?: psy 107zwvl
Bereikbaarheid van de instelling: cfr. Website: www.pc-menen.be

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: dr. Renier
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Telefoon:
E-mail: hoofdgeneesheer@cigb.be
Fax:
- Mondeling/schriftelijk: enkel schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): +
Psychosociaal verslag van de gevangenis: +
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): +
Uiteenzetting van de feiten: +
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: moet in orde zijn
Verblijfsrecht: moet in orde zijn
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1 x
Waar (gevangenis/ziekenhuis): uitsluitend ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: /

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: standaardbrief

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: /
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Kliniek Sint-Jozef - Pittem
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Kliniek St.-Jozef
Adres: Boterstraat 6, 8740 Pittem
Telefoon: 051/467041
E-mail:
Website: www.sintjozefpittem.be

Wij ontvingen van deze instelling geen gegevens en verwijzen u voor verdere informatie naar de
website.

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen:
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
- Mondeling/schriftelijk:
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- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

101

Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie - Kortrijk
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch ziekenhuis H. Familie
Adres: Groeningepoort 4 8500 Kortrijk
Telefoon: 056 245 211
E-mail: info@pzhfamilie.be
Website: www.pzhfamilie.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 15-65 ; adolescenten in FOR-K project (enkel jongens 7 bedden + 1
crisisbed); For-K in K (JRB-K: 2 bedden)
Geslacht: m/v
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): courante psychopathologie
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): mentale
retardatie; druggebruik; ernstige delicten (gevaarscriterium)

Kenmerken van de instelling
-

-

Opnamecapaciteit: volwassen psychiatrie 75 A bedden; kinderpsychiatrie (Korbeel) 15
a-bedden; 24 K en 6k
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: geen specifiek zorgprogramma
voorzien
* veroordeelden: geen specifiek zorgprogramma
voorzien
Open/gesloten afdelingen: mogelijkheid gedwongen opname (collocatie)
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): geen
PVT: samenwerking PVT Valckeburg Rumbeke
Beschut wonen: samenwerkingsverband vzw Bolster
Mobiel team/thuiszorg: samenwerking Vesta + eigen PZT
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Zuid-West-Vlaanderen (Menen-KortrijkWaregem)
Bereikbaarheid van de instelling:

VANUIT RICHTING ANTWERPEN -GENT (E17)
 afrit nr. 3
Kortrijk oost
volg richting Kortrijk-noord N8
 Na 300 m
volg richting Kortrijk-noord R8
 Na 300 m
volg richting Harelbeke, Kanaalzone
 Na 500 m
links afslaan richting Kortrijk, aan rond punt rechtdoor, onder treinviaduct
 Na ongeveer 1 km
tweede straat links afslaan (Jan Breydellaan) nadat u onder de spoorwegbrug bent gereden
 Na ongeveer 600 m
op het einde van de Jan Breydellaan rechtdoor rijden (Leeuw van Vlaanderenlaan)
 Na ongeveer 300 m
op het einde van de Leeuw van Vlaanderenlaan rechtdoor naar
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PZ H. Familie
Voor de ondergrondse parking Veemarkt te bereiken rijdt u voorbij het ziekenhuis (niet oprijden), Groeningelaan volgen tot einde (100m), rondpunt oprijden, en ondergrondse parking inrijden
Vanuit richting Brugge
 A17 (Brugge Kortrijk)
 Neem A19, richting Veurne, Ieper, Menen, Kortrijk, Gullegem.
 afrit A19, Kortrijk – Gullegem
 U komt op de R8 en neem Kortrijk Zuid en centrum (rechts houden)
 Neem afrit Moeskroen - Aalbeke N43
 Op het einde van de afrit links rijden, richting Kortrijk
 Aan de verkeerslichten rechtdoor tot aan het rondpunt
 Neem rechts, richting Doornik, hallen. (over de brug)
 Op het einde aan het rondpunt links, onder de viaduct, (Zwevegemstraat)
 Direct de straat rechts inslaan (Pluimstraat)
 Rijden tot aan de lichten, rechtdoor rijden, langsheen kerk en de eerste straat links inslaan (Leeuw van
Vlaanderenlaan)
 Op het einde van de Leeuw van Vlaanderenlaan bevindt zich PZ H. Familie
Voor de ondergrondse parking Veemarkt te bereiken rijdt u voorbij het ziekenhuis (niet oprijden), Groeningelaan volgen tot einde (100m), rondpunt oprijden, en ondergrondse parking inrijden
Psychiatrisch Ziekenhuis H. Familie bevindt zich onmiddellijk naast het monument “De Leeuw van Vlaanderen” in het verlengde van de Veemarkt en de parking is via de Groeningelaan te bereiken.

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: For-K: Geert Taghon; JRB-K: Stephanie Coorevits; A-dienst: dr. L. Budiharto
Telefoon: 056/24.53.65
E-mail: geert.taghon@pzh.familie.be; stephanie.coorevits@pzhfamilie.be;
lies.budiharto@pzhfamilie.be
Fax: 056/24.52.64
- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s): x
Psychosociaal verslag van de gevangenis: x
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): x
Uiteenzetting van de feiten: x
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

103

- Intake:
Ja/:
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

In PZ H. Familie is er weinig mogelijkheid tot opname van gedetineerden en van
geïnterneerden gezien korte termijnbehandeling (alleen acute bedden), de infrastructuur
(open klimaat kan geen grote veiligheid waarborgen), de aanwezigheid van kinderpsychiatrie
(waardoor geen seksuele plegers worden opgenomen) .
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Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw - Brugge
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Ziekenhuis Onze-Lieve-Vrouw
Adres: Koning Albert-I-laan 8, 8200 Brugge
Telefoon: 050/30 18 00
E-mail: info@olv.gzbj.be
Website: www.pzolv.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
- Leeftijd (van – tot):18-65+
- Geslacht: man & vrouw
- Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): psychotische stoornissen , bipolaire
stemmingsstoornissen en ernstige majeure depressie met of zonder psychotische
kenmerken, autisme met comorbiede psychiatrische stoornissen en normale
begaafdheid;
voor verslaving geldt dat we deze patiënten niet opnemen tijdens hun detentie, enkel
na intake na hun vrijlating , eventueel ook onder probatie
-

Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): sexuele
delicten, brandstichting, recidiverende gewelddelicten, oplichting , antisociale
persoonlijkheidstoornis, psycho-organische stoornissen, mentale handicap, nietNederlandstalig, indien niet afkomstig van deze regio, duidelijke afspraken omtrent
vervolgzorgtaject

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 308 bedden
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: geen IB-bedden
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen:
 24 psychiatrisch intensieve zorg bedden ;
 30 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen verslavingszorg ;
 68 bedden en 29 dagbehandelingsplaatsen psychosenzorg ;
 61 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen kliniek voor behandeling depressie en
persoonlijkheidstoornissen ;
 65 bedden en 15 dagbehandelingsplaatsen ouderenpsychiatrie ;
 30 bedden langdurige intensieve behandeling en
 30 bedden rehabilitatie
In het kader van het pilootproject Artikel 107 werden 30 bedden tijdelijk buiten
gebruik gesteld vanaf het najaar 2011.
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-

Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):/
PVT:60 bedden
Beschut wonen: Beschut Wonen Brugge 155 plaatsen
Mobiel team/thuiszorg: 1 mobiel crisisteam, 1 mobiel behandelteam
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Netwerk GGZ Regio Noord-West-Vlaanderen
Bereikbaarheid van de instelling:

Routeplan

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Dr. Carmen Leclercq, hoofdgeneesheer
Telefoon: 050/30 18 99 (medisch secretariaat)
E-mail: carmen.leclercq@olv.gzbj.be
Fax: 050/30 18 01
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijke aanvraag
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
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Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):ja
Uiteenzetting van de feiten:ja
Andere:schriftelijke aanvraag door aanvrager
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:ja
Verblijfsrecht:ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1 à 2
Waar (gevangenis/ziekenhuis): ziekenhuis
-

Termijn intake + beslissing: 1 maand

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ontbreken van de aangepaste
therapeutische setting, of ontbreken van voldoende beveiligde behandelsetting

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart - Ieper
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart
Adres: Poperingseweg 16 - 8900 Ieper
Telefoon: 057/23 91 11
E-mail: info@hhi.gzbj.be
Website: www.hhartieper.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

-

Leeftijd (van – tot): vanaf 18 jaar
Geslacht: man en vrouw
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…)
1. verslaving
2. depressie - angststoornis
3. psychosen
4. ouderenpsychiatrie
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
1. mentale handicap
2. seksueel grensoverschrijdend gedrag
3. antisociale persoonlijkheden wiens gedragingen de veiligheid van patiënten en
personeelsleden in gevaar brengen
4. personen die geen socio-familiale binding hebben met onze zorgregio

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:
- residentieel
- dagpatiënten

-

Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: is mogelijk
* veroordeelden: is mogelijk

-

Open/gesloten afdelingen:
Crisiseenheid en ouderenafdeling is gesloten, alle andere afdelingen zijn open

-

Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):
PVT: 60
Beschut wonen: 77
Mobiel team/thuiszorg:
vanaf 01/01/2013 start art. 107 → Mobiel 2A
2B

-

Partner in een Artikel 107-project, welk?:
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-

Bereikbaarheid van de instelling:
station op 300 meter

Procedure voor de aanmelding
-

Contactpersoon:
Naam: Ingrid Vanrobaeys

-

Telefoon: 057/23 91 11

-

E-mail: ingrid.vanrobaeys@hhi.gzbj.be

-

Fax: 057/23 91 12

- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk

- Vereiste informatie:
Expertise(s): indien reeds beschikbaar
Psychosociaal verslag van de gevangenis: is uitermate belangrijk en onontbeerlijk voor
bespreking van de aanvraag
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: het is voldoende als dit beknopt in het psychosociaal verslag
vermeld is.
Andere:

- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: de verwachting is dat mensen een inkomen hebben of althans
perspectief op
Verblijfsrecht: woonplaats of perspectief op woonst
Andere:

-

Intake:
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Ja/neen: neen
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
Iedere dinsdagmorgen worden de vragen besproken in de geneesherencoördinatievergadering van ons ziekenhuis en zorgt de contactpersoon dat de aanvragen schriftelijk
of telefonisch van de beslissing op de hoogte gesteld wordt.

-

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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PTC Rustenburg - Brugge
Algemene gegevens
Naam van de instelling: PTC Rustenbrug
Adres: Waggelwaterstraat 2 – 8000 Brugge
Telefoon: 050/31.81.65
E-mail: info@rb.gzbj.be
Website: http://www.ptcrustenburg.be/

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Cliënten met een forensische problematiek kunnen zich pas aanmelden





Nadat ze hun straf hebben uitgezeten
Wanneer ze vrij van voorwaarden zijn
Wanneer ze een behandeling achter de rug hebben die op het moment van de
aanmelding in ons centrum als gouden standaard geldt betreffende recidief - preventie
Na een intakegesprek

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 72
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: geen
* veroordeelden: cf. supra

-

Open/gesloten afdelingen: 4 open afdelingen
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):
PVT: geen
Beschut wonen: geen
Mobiel team/thuiszorg: geen
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Noord-West Vlaanderen
Bereikbaarheid van de instelling: goed, zowel met het openbaar vervoer als met de
wagen

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: de hoofdgeneesheer
Telefoon: 050/31.81.65
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E-mail:
Fax: 050/31.08.99
- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): nvt: komt niet in
aanmerking voor opname (cf supra)
Uiteenzetting van de feiten:
Andere: attest dat de straf is uitgezeten en / of dat de begeleiding geen deel uitmaakt door
voorwaarden opgelegd door de rechter in het kader van de feiten waarvoor de persoon
werd veroordeeld
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: in orde
Verblijfsrecht:
Andere: domicilie
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): cf supra
-

Termijn intake + beslissing: 1 a twee dagen

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja aan de verwijzer of patiënt
zelf

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
Voor alle onduidelijkheid:




we nemen geen mensen op die zijn geïnterneerd, deze personen werden in het
verleden (tijdelijk) ontoerekeningsvatbaar verklaard wat een contra-indicatie is voor
ons behandelaanbod dat een stevige verankering in de realiteit vereist aan de ene kant
en vereist dat de patiënt, ook onder druk, toerekeningsvatbaar blijft
ontdekkende therapie heeft geen zin in een open instelling zonder interne motivatie
van de persoon die er zich aanbiedt. Het kan pas slechts plaats vinden na de straf die
door de gemeenschap wordt opgelegd en niet als vervanger van straf
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Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:overleg in openheid maar in eerste
instantie: enkel aanmelden van die patiënten die voldoen aan de bovenbeschreven
eisen
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): n.v.t.
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: n.v.t.
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ADIC - Antwerpen
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Antwerps druginterventiecentrum
Adres: Venusstraat 11, 2000 Antwerpen
Telefoon: 03/225 26 27
E-mail: adic@adicvzw.be
Website: www.adicvzw.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
- Leeftijd: 18– tot 45 voor de Ontwenningsprogramma’s en tot 35 jaar voor de
behandelingsprogramma’s overschrijding te bespreken
- Geslacht: man en vrouw
- Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
primaire verslavingsproblematiek aan illegale drugs (methadon)
Voor de opname afdelingen is het belangrijk dat de cliënt in staat is om in een groep te
functioneren..
- Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
Verslaving secundaire problematiek, alcohol of medicatie verslaving zonder illegale
druggebruik
Acute Psychotische problematieke, of niet druggerelateerde psychoses in de voorgeschiedenis
ongecontroleerde agressie, acute zelfmoorddreiging.
De cliënt moet (voldoende) Nederlands spreken.
Delicten en VAPH te bespreken per aanmelding en per afdeling.

Kenmerken van de instelling
- Opnamecapaciteit:
Zorgprogramma 6 bedden
Ontwenningsafdeling: 12 bedden
Behandelingsprogramma 9 bedden
Ambulante begeleiding
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- Opname van forensische cliënten: * Geïnterneerden: Enkel bij Ambulante begeleiding
* Veroordeelden: Bij Ambulante begeleiding,
Behandelingsprogramma
* Elektronisch toezicht: Ambulant,
Behandelingsprogramma’s, Ontwenningsprogramma’s
* Elektronisch toezicht zonder de verplichting tot
opname: alle afdelingen
* VOV : alle afdelingen
- Open/gesloten afdelingen: Enkel open afdelingen
- Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): recent gestart Ontwenningsprogramma
voor drug gebruikende ouder en hun kind(eren), Behandelingsprogramma voor
druggebruikende ouders met hun kind in de toekomst.
- PVT: Nee
- Beschut wonen: nee
- Mobiel team/thuiszorg: Enkel bij Ambulante begeleiding zijn huisbezoeken mogelijk (geen
dagelijkse begeleiding)
- Partner in een Artikel 107-project, welk?: betrokken bij SaRA het samenwerkingsverband
voor gemeenschapsgerichte geestelijke gezondheidszorg in regio Antwerpen.
- Bereikbaarheid van de instelling: bus 17 tot op Hessenbrug, Antwerpen, 15 min te voet vanaf
centraal station of 15 min vanaf de Groenplaats

Procedure voor de aanmelding
Enkel via CAP, indien er geen Centraal aanmeldingspunt drugs actief is in deze
gevangenis rechtstreeks met de afdelingen.
Contactpersoon: voor alle residentiële afdelingen: Telefoon: 03/225.26.27
Zorgprogramma: Koen Jacobs
Ontwenningsprogramma: Sandra De Jong (of Coördinator Domien De Decker)
Behandelingsprogramma en Behandelingsprogramma voor
druggebruikende ouders met hun kind: Paul Janssens (of coördinator Ger
Donkers)
Ontwenningsprogramma voor druggebruikende ouders met hun kind:
Mieke Beirincks
Ambulante begeleiding: Leen Veldeman 0498/521618
- Mondeling/schriftelijk: Enkel als er geen CAP actief is in de gevangenis waar de cliënt
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verblijft.


Voor alle residentiële afdelingen: Venusstraat 11, 2000 Antwerpen



Voor de Ambulante begeleiding: Olijftakstraat 19,2060 Antwerpen

- Vereiste informatie: Te bespreken bij aanmelding
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis: PSD- verslag en testverslagen
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
Administratieve voorwaarden voldaan bij opname: Voor alle opnameafdelingen in het bezit
zijn van een geldig identiteitsbewijs, voor de Ontwenningsprogramma’s vooruitzicht van een
inkomen bij opname, voor het behandelingsprogramma een inkomen bij opname. Voor De
Ambulante begeleiding in staat zijn om de (beperkte) gesprekskosten te betalen.
Sociale zekerheid: situatie te bespreken bij aanmelding
Verblijfsrecht:
Andere:
Intake:
Ja/neen: altijd via CAP
Aantal gesprekken: afhankelijk van de afdeling en situatie
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
Termijn intake + beslissing: afhankelijk van de afdeling, de eventuele wachtlijst en het aantal
reeds opgenomen forensische cliënten op de afdeling
Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: schriftelijk naar de aanvrager

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
-

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:

-

het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):

-

de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: Vooraf per cliënt met de
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afdeling duidelijk welk de doelstelling is van de opname, welke terugkoppeling
vereist is over het verblijf en het verloop van de behandeling en welke procedure er
gevolgd wordt bij vertrek van de cliënt. Vooraf aanstellen van een justitie assistent
en de contactgegevens meedelen bij opname.

VZW Katarsis - Genk
Algemene gegevens
Naam van de instelling:

Katarsis

Adres:

Hasseltweg 439, 3600 Genk

Telefoon:

011/27.27.82.

E-mail:

info@katarsis.be

Website:

www.katarsis.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd vanaf 16 jaar
Geslacht: man en vrouw
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): legaal en illegaal
middelenafhankelijkheid, zowel vrijwillig als justitieel
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): zware
agressieproblematiek, ernstige psychiatrische problematiek op de voorgrond (bv.
aanwezigheid van niet-middelengebonden psychosen), ernstige medische aandoening,
geen kennis van de Nederlandse taal, personen die verwant zijn aan een teamlid.

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 34
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: mogelijk op voorwaarde dat PSDverslagen met diagnostiek verkregen worden.
*veroordeelden: mogelijk in beide afdelingen. Voor
VI-statuut is PSD- verslag noodzakelijk.
* Elektronisch toezicht: mogelijk in beide afdelingen
* VOV: mogelijk in beide afdelingen

-

Open/gesloten afdelingen: open
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): Detoxafdeling, therapeutische
gemeenschap
PVT: niet aanwezig
Beschut wonen: aanwezig
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-

Mobiel team/thuiszorg: niet aanwezig
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Ja Noolim
Bereikbaarheid van de instelling: vlot bereikbaar via lijnbus en trein.

Procedure voor de aanmelding
Voor aanmeldingen uit de gevangenis : aanmelding kan enkel via CAP. Indien er geen
CAP actief is in betreffende gevangenis, dient de aanmelding te gebeuren via
contactpersoon van onze instelling.
- Contactpersoon:
Naam: Gisela Kleykens
Telefoon: 011/27.27.82
E-mail: gisela.kleykens@katarsis.be
Fax: 011/27.48.78.
- Mondeling/schriftelijk:
Telefonische aanmelding en nadien persoonlijk intakegesprek.
- Vereiste informatie:
Expertise(s): niet noodzakelijk, maar altijd wenselijk
Psychosociaal verslag van de gevangenis: noodzakelijk voor personen met VI-statuut en
geïnterneerden.
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): wenselijk
Uiteenzetting van de feiten: noodzakelijk voor personen met VI-statuut en geïnterneerden
Andere: Diagnostische verslagen.
-

Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:

Sociale zekerheid: moet in orde zijn.
Geldig identiteitsbewijs.
Verblijfsrecht: legaal in het land.
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1 en bij onduidelijkheden 2. Bij justitiële cliënten worden ook
schriftelijke opdrachten gegeven.
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Waar (gevangenis/ziekenhuis): instelling zelf en indien geen uitgangspermissies mogelijk
ook in de gevangenis.
- Termijn intake + beslissing:
We trachten ten laatste een week na telefonische aanmelding een afspraak voor intake
vast te leggen. De dag na intake wordt het dossier besproken met de therapeutisch
verantwoordelijke van de instelling of het diensthoofd van de detoxafdeling.
Knelpuntdossiers en justitiële dossiers worden steeds voorgelegd aan het voltallige
intaketeam waar naast therapeutisch verantwoordelijke, diensthoofd detoxafdeling,
psychiater en psycholoog aanwezig is. Intakebesprekingen met het voltallig intaketeam
gaan wekelijks door.
- Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
Wordt steeds mondeling gedaan. Op vraag van de cliënt kan het ook schriftelijk. Bij
justitiële dossiers wordt het steeds schriftelijk gedaan naar de cliënt toe en mondeling
en/of schriftelijk aan de PSD en advocaat.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: bij vastgestelde problemen tijdens de opname is overleg met
justitieel verwijzende wenselijk.
Cliënten die hun aanvraag vanuit de gevangenis doen, moeten via hun eigen netwerk de
overbrenging naar onze instelling zelf regelen.
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Crisisinterventiecentrum De Sleutel - Wondelgem
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Crisisinterventiecentrum De Sleutel
Adres: Botestraat 102, 9032 Wondelgem (Gent)
Telefoon: 09/231.54.45
E-mail: cic.info@fracarita.org
Website: www.desleutel.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 17 tot 45(+)
Geslacht: Mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): Steeds af te toetsen bij aanmelding
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
o Juridisch: moord, vrijwillige en onvrijwillige doodslag, georganiseerde misdaad,
zedenfeiten met minderjarigen
o Burgerlijk: illegalen

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 22 personen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: opname van geïnterneerden is
enkel mogelijk indien het vervolgtraject reeds gekend
is
* veroordeelden: alle statuten

-

Open/gesloten afdelingen: open afdeling
Specifieke afdelingen: Het CIC is een afdeling van De Sleutel, zie www.desleutel.be
Mobiel team/thuiszorg: /
Partner in een Artikel 107-project, welk?: Zorgcircuit middelenmisbruik regio OostVlaanderen/COD Cliëntenoverleg
Bereikbaarheid van de instelling: Vlot bereikbaar met auto en openbaar vervoer (tram
1 vanuit Gent)

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Vanborm Elien
Telefoon: 09/231.54.45
E-mail: elien.vanborm@fracarita.org
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Fax:09/231.67.15

- Mondeling/schriftelijk: Schriftelijke aanmelding via het Centraal Aanmeldingspunt Drugs
(CAP). Na aanmelding zal binnen het team beslist worden of de cliënt in ons centrum kan
worden opgenomen.
- Vereiste informatie:
Expertise(s): Ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: Enkel bij cliënten met statuut VI of
geïnterneerden
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): Ja
Uiteenzetting van de feiten: Ja
Andere: Een goed medisch/psychiatrisch verslag over de cliënt (zeker met betrekking tot
chronische infectieziekten)
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: In regel
Verblijfsrecht: Niet illegaal
Andere: /
- Intake:
Ja/neen: Neen
Aantal gesprekken: /
Waar (gevangenis/ziekenhuis): /
-

Termijn intake + beslissing: De termijn tussen aanmelding en beslissing is vrij kort.
Binnen de week kan een beslissing genomen zijn.

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: Via brief gericht aan de cliënt

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Ontwenningskliniek De Pelgrim - Scheldewindeke
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Ontwenningskliniek De Pelgrim - Scheldewindeke
Adres: Spiegel 15, 9860 Oosterzele-Scheldewindeke
Telefoon: 09/3626911
E-mail:
Website: www.kliniekdepelgrim.be

Wij ontvingen van deze instelling geen gegevens en verwijzen u voor verdere informatie naar de
website.

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen:
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
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- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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VZW De Kiem - Gavere
Algemene gegevens
Naam van de instelling: vzw De Kiem
Adres: Vluchtenboerstraat 7a, Gavere
Telefoon: 09/389.66.66.
E-mail: admin@dekiem.be
Website: www.dekiem.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 tot 45 jaar
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
o Afhankelijk aan illegale middelen, medicatie of alcohol
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
o Psychiatrische tegenindicaties zoals psychosen, psychopathie, acute suïcide, …
o groepssamenstelling
o geen basiskennis van het Nederlands
o personen met een duidelijke mentale beperking
o zedenfeiten en levensdelicten worden zeer kritisch bekeken

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 30 personen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: JA
* veroordeelden: JA

-

Open/gesloten afdelingen: enkel open afdeling
Specifieke afdelingen: Tipi, afdeling voor verslaafde ouder met kinderen
Mobiel team/thuiszorg: nee
Partner in een Artikel 107-project, welk?: nee
Bereikbaarheid van de instelling: met de wagen en trein

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Jo Thienpont
Telefoon: 09/245.38.98.
E-mail: jo.thienpont@dekiem.be
Fax: 09/245.41.71.
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- Mondeling/schriftelijk: beide is mogelijk
De aanmelding vanuit penitentiaire instellingen gebeurt via het CAP (centraal
aanmeldingspunt drugs)
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis: JA
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):JA
Uiteenzetting van de feiten: JA
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: verzekerbaarheid van mutualiteit
Verblijfsrecht: JA
Andere:
- Intake:
Ja/neen: Ja
Aantal gesprekken: 2
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
In gevangenis via CAP, in ziekenhuizen kunnen we zelf op intake gaan
-

Termijn intake + beslissing: 1 à 3 weken

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: JA

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: verslaggeving
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): idem
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: idem
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Therapeutische Gemeenschap De Kromme Boom - Oostakker
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Therapeutische Gemeenschap De Kromme Boom
Adres: Gentstraat 1, 9041 Oostakker
Telefoon: 09/2516454
E-mail:
Website: www.dekrommeboom.be

Wij ontvingen van deze instelling geen gegevens en verwijzen u voor verdere informatie naar de
website.

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot):
Geslacht:
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit:
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

-

Open/gesloten afdelingen:
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie):
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling:

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Telefoon:
E-mail:
Fax:
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- Mondeling/schriftelijk:
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen:
Aantal gesprekken:
Waar (gevangenis/ziekenhuis):
-

Termijn intake + beslissing:

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Therapeutische Gemeenschap De Sleutel - Merelbeke
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Therapeutische Gemeenschap Merelbeke De Sleutel
Adres: Hundelgemsesteenweg 1, 9820 Merelbeke
Telefoon: 09/253 44 40
E-mail: tgm.info@fracarita.org
Website: www.desleutel.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): vanaf 18 jaar
Geslacht: Mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): de cliënt dient reeds ontwend te
zijn en gestabiliseerd; er is een minimale motivatie om zich in het programma te
engageren; bereidheid om een nieuwe levensstijl te leren kennen en aan te nemen

-

Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
o ernstige, acute psychiatrische as-I problematiek (dubbeldiagnose),
o de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn,
o afhankelijkheid van enkel alcohol
o cliënten die nood hebben aan onderhoudsmedicatie, substitutiemedicatie
(cliënten in afbouw kunnen tijdens de afbouw terecht in ons
crisisinterventiecentrum in afwachting van opname in TG),
o IQ onder 65 (cliënten met een VAPH-nummer en een IQ tussen 65 en 70 kunnen
in beperkte mate, bij ons terecht, op voorwaarde dat er duidelijkheid is over een
mogelijk vervolgtraject binnen het VAPH-circuit)

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 25
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: de vraag wordt individueel
bekeken
* veroordeelden: ja

-

Open/gesloten afdelingen: Open
Specifieke afdelingen: naast het TG-programma, is er een reïntegratiemodule: het
Tussenhuis
Mobiel team/thuiszorg: nee
Partner in een Artikel 107-project, welk?: nee
Bereikbaarheid van de instelling: wandelafstand van Merelbeke station, busafstand van
Gent-Sint-Pieters

-
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Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Soyez Veerle
Telefoon: 09/ 253 44 40
E-mail: veerle.soyez@fracarita.org
Fax: 09/ 253 44 35
- Mondeling/schriftelijk: beiden – of online via: www.desleutel.be
- Vereiste informatie:
Expertise(s): diagnosestelling
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: aangesloten bij mutualiteit
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja + meedraaidag (aangemelde personen moeten reeds minstens 2 weken
ontwend zijn van illegale middelen alvorens te kunnen komen meedraaien)
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/instelling): instelling
-

Termijn intake + beslissing: indien na telefonische aanmelding of intake:
o Er nood is aan ontwenning, eerst opname in CIC (crisisinterventiecentrum De
Sleutel)
o Nood is aan een uitgebreide indicatiestelling en oriëntering naar het gepaste
programma, eerst opname in CIC
o Positieve beslissing, kan de cliënt een dag komen meedraaien ter kennismaking
met het huis en de groep.
Dit kan relatief snel verlopen: telefoon, intake en meedraaidag kunnen (indien
tussendoor geen extra stappen of info aangewezen zijn) binnen 2 tot 3 weken
georganiseerd worden;

Versie juni 2015

Terug naar inhoudsopgave

129

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: /
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): /
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: /
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Therapeutische Gemeenschap voor Dubbeldiagnose De Sleutel - Gent
Algemene gegevens
Naam van de instelling: Therapeutische Gemeenschap voor Dubbel Diagnose De Sleutel Gent
Adres: Jozef Guislainstraat 43
Telefoon: 09/342.88.01
E-mail: tgg.info@fracarita.org
Website: www.desleutel.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 - 50
Geslacht: mannelijk
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): verslaving aan illegale drugs +
psychische problemen (DSM-IV: As I en As II stoornissen), reeds in opname zijn in een
drugvrije omgeving, clean zijn (ook geen methadon meer), een zekere mate van
stabiliteit in functioneren hebben, het kunnen in groep leven, bereidheid tot het volgen
van onze behandeling
- Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
gedwongen opname, geen of gebrekkige kennis van het
Nederlands, cliënt is al lange tijd clean, uitgesproken psychopathisch profiel, acute
psychose, acute suïcidaliteit, zware agressieproblematiek, mentale retardatie (lage
begaafdheid kan maar er mag geen sprake zijn zware mentale handicap)

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 17
Opname van forensische cliënten: wij behandelen geen aanvragen vanuit de
gevangenis (dit gaat via het CIC vd Sleutel)
* geïnterneerden:
* veroordeelden:

- Open/gesloten afdelingen: open (maar er zijn zeer strikte uitgangsregels)
- Specifieke afdelingen:
- Mobiel team/thuiszorg:
- Partner in een Artikel 107-project, welk?:
- Bereikbaarheid van de instelling: makkelijk bereikbaar met openbaar vervoer (tram 1).
Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Bart De Backer
Telefoon: 09/342.88.01
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E-mail: bart.de.backer@fracarita.org
Fax: 09/342.87.95
- Mondeling/schriftelijk: beiden kunnen
- Vereiste informatie:
Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis:
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden):
Uiteenzetting van de feiten:
Andere:
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid:
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja (dit gebeurt aan de hand van een ‘meedraaidag’)
Aantal gesprekken: 2 (op dezelfde dag – 1 met psycholoog/intaker, 1 met psychiater)
Waar (gevangenis/ziekenhuis): in de Therapeutische Gemeenschap zelf
-

Termijn intake + beslissing: max. 5 dagen

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: max. 5 dagen

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Therapeutische Gemeenschap De Spiegel - Kessel-Lo
Algemene gegevens
Naam van de instelling: DE SPIEGEL VZW
Adres: PELLENBERGSTRAAT 160, 3010 KESSEL-LO
Telefoon: 016461018
E-mail: algemeen: info@despiegel.org
therapeutische gemeenschap: tg@despiegel.org
Website: www.despiegel.org

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten:
•

Leeftijd (van – tot): 18-45

•

Geslacht:man / vrouw

•

Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):verslaving aan illegale drugs

•

Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
1. Psychotische stoornis
2. Mentale handicap
3. De Nederlandse taal niet machtig

In ieder geval zal telkens bekeken worden of er sprake is van een verslaving aan illegale drugs.
Daarnaast worden bijkomende problematieken (psychiatrische problemen / andere problemen)
nader onderzocht.
Of iemand in aanmerking komt voor een opname hangt dan af van:
•

draagkracht (is het aangewezen dat persoon x behandeld wordt binnen de setting van een
therapeutische gemeenschap, die gekenmerkt wordt door o.a. confrontatie en groepsdruk?;
personen, die gebukt gaan onder een groot wantrouwen – paranoïde trekken / paranoïde
stoornis – kunnen moeilijk om met de sociale controle, die eigen is aan de werking van de
therapeutische gemeenschap)

•

samenstelling van de groep (hierbij worden verschillende factoren in rekening gebracht):
1. juiste evenwicht op het vlak van problematieken – bv geen overwicht van anti-sociale
elementen - ,
2. leeftijd van de bewonersgroep,
3. geen directe bekenden uit het drugs- of criminele milieu,
4. mogelijke impact van de gepleegde feiten op de groep,
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5. …
•

motivatie / hulpvraag

Afgezien van bovengenoemde 3 criteria (psychotische stoornis, mentale handicap, taal) zal dus
telkens tijdens de introductiefase bekeken worden of iemand al dan niet opgenomen kan worden

Kenmerken van de instelling
•

Opnamecapaciteit: 20

•

Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden:
* veroordeelden:

Geen specifieke opnamecapaciteit voor veroordeelden of geïnterneerden.
Ieder dossier wordt individueel bekeken. Dossiers worden aangemeld via de bestaande CAPwerkingen.


Open/gesloten afdelingen: open

•

Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): neen

•

PVT: neen

•

Beschut wonen: neen

Wij beschikken over een ‘tussenhuis’, dwz een huis, waar bewoners zich voorbereiden op hun
reïntegratie. Voorafgaand aan deze tussenhuisfase doorlopen cliënten een programma in de
leefgroep (ca. 9 maanden).
•

Mobiel team/thuiszorg: neen

Ambulante nazorg IN De Spiegel: nazorg individueel en in groep;
Ambulante nazorg enkel voor die cliënten, die tenminste de volledige fase van de leefgroep
doorlopen hebben.
•

Partner in een Artikel 107-project, welk?: neen (op dit moment)

•

Bereikbaarheid van de instelling:

Ifv opname: best telefoneren maandag-vrijdag 9-16.30

Procedure voor de aanmelding:
•

Contactpersoon:

Naam: Miet Borgers / Katrien Verbelen
Telefoon: 016461018
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E-mail: tg@despiegel.org; miet.borgers@despiegel.org; katrien.verbelen@despiegel.org
Fax: 016461015

- Mondeling/schriftelijk:
Schriftelijk of mondeling (telefonisch).
In eerste instantie wordt extra (schriftelijke) info gevraagd, dit zowel van de kandidaat zelf als
(met zijn schriftelijke toestemming) van PSD of vroegere behandelaars.
Pas daarna worden eventuele gesprekken gevoerd, zowel in de gevangenis als in de TG zelf
(mits uitgangspermissie). Bijkomend kan een rondleiding door een medebewoner of een
meedraaidag worden aangeboden.
- Vereiste informatie:
Expertise(s): JA
Psychosociaal verslag van de gevangenis: JA
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): JA
Uiteenzetting van de feiten: JA
Andere:
•

Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:

Sociale zekerheid: in orde zijn met verzekerbaarheid
Verblijfsrecht:
Andere: waarborg : 170 euro / 450 euro (afhankelijk van statuut verzekerbaarheid)
•

Intake:

Ja/neen: JA (zie boven)
Aantal gesprekken: minimum 3
Waar (gevangenis/ziekenhuis): gevangenis en TG
•

Termijn intake + beslissing:

Onze ervaring is dat hier meerdere weken tot zelfs enkele maanden kunnen overgaan.
•

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:

Ja (schriftelijk)

Varia
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- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
-

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:

-

het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):

-

de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

De TG is een open afdeling. Dit betekent dat cliënten te allen tijde de afdeling kunnen verlaten of
dat het team op ieder moment kan beslissen iemand tijdelijk te schorsen of te ontslaan.
Wij hebben geen bewakings- of bewaringsopdracht. Dit betekent dat een eventuele schorsing of
ontslag onmiddellijk kunnen ingaan.

Wij hanteren de volgende afspraken met ons justitiecliënteel:
•

wij dringen aan op een regelmatig contact met hun justitieassistent (min 1x per 3
maanden)

•

wij brengen justitie (justitieassistent) via mail op de hoogte van het vertrek van een cliënt
nadat de cliënt vertrokken is (nooit vóór zijn/haar vertrek)

•

wij adviseren elke cliënt die de TG verlaat (al dan niet met advies) zo snel mogelijk contact
op te nemen met zijn/haar justitieassistent
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VZW Kompas - Kortrijk
Algemene gegevens
Naam van de instelling: VZW Kompas
Adres: Min. v/d Peereboomlaan 86 8500 Kortrijk
Telefoon: 056/20 22 10
E-mail: socialedienst@kompasvzw.be
Website: www.kompasvzw.be
Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 15 – 35 jaar
Geslacht: mannen en vrouwen
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): mensen met een drugproblematiek
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): zware
persoonlijkheidsstoornissen en zeer ernstige psychiatrische stoornissen, levensdelicten,
geen Nederlands spreken

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 10 personen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: kunnen hier meestal niet terecht
wegens vaak te ernstige psychiatrische stoornis
* veroordeelden: per groep van 10 personen mag er
slechts 1 persoon rechtstreeks vanuit de gevangenis
komen

-

Open/gesloten afdelingen: volledig residentieel programma, wel op vrijwillige basis, dus
men kan hier tegen advies het centrum verlaten
Specifieke afdelingen: ambulante drugszorg – crisisprogramma – Kortdurend
Therapeutisch Programma De Kier (daar zijn er geen opnames mogelijk rechtstreeks
vanuit de gevangenis)
Mobiel team/thuiszorg: /
Partner in een Artikel 107-project, welk?: ?
Bereikbaarheid van de instelling: crisisprogramma is 24 op 24 bereikbaar

-

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Barbara Coucke (sociale dienst)
Telefoon: 056/20 22 10
E-mail: socialedienst@kompasvzw.be
Fax: 056/25 96 10
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- Mondeling/schriftelijk: ! aanmeldingen vanuit de gevangenissen gebeuren via de C.A.P. ‘s,
zij verzamelen de informatie en bezorgen ons die
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ?
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): n.v.t.
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: kort verslag van het C.A.P. over de gesprekken die zij met betrokkene hadden
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: geen specifieke voorwaarden
Verblijfsrecht:
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: voor mensen die hier onder V.I. of elektronisch toezicht in afwachting
van einde straf of V.I. willen opgenomen worden, is er 1 gesprek na screening van de
ontvangen verslaggeving.
Waar (gevangenis/instelling): instelling
-

Termijn intake + beslissing: ongeveer anderhalve maand

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Wij hebben 2 residentiële programma's: het crisisprogramma en het kortdurend therapeutisch
programma (De Kier). Enkel in het crisisprogramma zijn rechtstreekse opnames vanuit de
gevangenis mogelijk. Sinds de invoering van de C.A.P.'s dienen de aanmeldingen via hen te
gebeuren. Mensen kunnen hier niet terecht vanuit voorarrest wegens de te lange wachtlijst.
Geïnterneerden kunnen hier zeer uitzonderlijk terecht, maar meestal is er sprake van een te
ernstige psychiatrische problematiek waardoor ze geweigerd worden.
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Diensten – en Begeleidingscentrum Openluchtopvoeding vzw - Brasschaat
Algemene gegevens
Adres: Miksebaan 264, 2930 Brasschaat
Telefoon: 03/633.98.50, volwassenenzorg: 03/235.52.37
E-mail: openluchtopvoeding@olo.be
Website: www.olo.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 18 tot 65 jaar
Geslacht: m/v
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): inschrijfbaarheid VAPH
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: binnen de FAM zijn er residentieel : 41 plaatsen, in praktijk voor deze
doelgroep ca. 24 plaatsen ter beschikking
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: ja
* veroordeelden: neen
Open/gesloten afdelingen: open
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): geen
PVT: nvt
Beschut wonen: nvt
Mobiel team/thuiszorg: binnen de FAM (flexibel aanbod meerderjarigen) uitgebreide
ambulante zorg mogelijk.
partner in een Artikel 107-project, welk?: neen
Bereikbaarheid van de instelling: Brasschaat, openbaar vervoer mogelijk

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Eddy Vandijck, intakecoördinator
Telefoon: 03/235.52.37
E-mail: evandijck@olo.be
Fax: /
- Mondeling/schriftelijk: beide zijn mogelijk
- Vereiste informatie:
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Expertise(s):
Psychosociaal verslag van de gevangenis: ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: ja
Andere: IQ-gegevens, ticket VAPH
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: afhankelijk van de situatie
Waar (gevangenis/ziekenhuis): kan ter plaatse of op kantoor in Brasschaat
-

Termijn intake + beslissing: intake kan binnen enkele weken. Termijn beslissing is
afhankelijk van open plaats in de organisatie; wij werken met CRZ (centrale registratie
zorgvragen)

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: er wordt steeds een
terugkoppeling voorzien.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?: Voor de zorg voor personen met een handicap bestaat reeds een
uitgebreide sociale kaart. Vanuit onze subsidiërende overheid zijn er verschillende stappen de
we moeten ondernemen. De open plaatsen die we hebben, worden via zorgregie en prioritair te
bemiddelen dossiers ingevuld. De geïnterneerde met een handicap heeft op dit moment een
prioritair te bemiddelen dossier nodig om in aanmerking te komen. Hoe dit in een latere fase zal
verlopen als de sector met persoonsvolgende financiëring (PVF) zal werken. Dit zal vanaf 2016
duidelijk worden.

- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis: /
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): /
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij: indien mogelijk meer initiatief tot
UP’s om de integratie van de persoon met een beperking te vergroten.
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Dienstverleningscentrum ’t Zwart Goor - Merksplas
Algemene gegevens
Adres: ‘T Zwart Goor 1 2330 Merksplas
Telefoon: 014/636.211
E-mail: zwartgoor@emmaus.be
Website: www.zwartgoor.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): vanaf 16 jaar
Geslacht: Man en vrouw
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): inschrijfbaarheid VAPH
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): geen, op
voorwaarde tenlasteneming door VAPH

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 233 residentieel
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: minimum 10
* veroordeelden: geen probleem

-

Open/gesloten afdelingen: hangt af van de individuele zorgvraag
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie):
PVT:
Beschut wonen:
Mobiel team/thuiszorg:
Partner in een Artikel 107-project, welk?:
Bereikbaarheid van de instelling: vestigingsplaatsen in Merksplas, Turnhout, Hoogstraten,
Malle en Zoersel. Bereikbaarheid afhankelijk van concrete plaats van opvang.

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Lies Huet
Telefoon: 014/636.211
E-mail:lies.huet@emmaus.be
Fax:
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
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Expertise(s): neen
Psychosociaal verslag van de gevangenis:neen
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): ja
Uiteenzetting van de feiten: neen
Andere: Voor ons is vooral het inschrijvingsverslag voor tenlasteneming VAPH (PECbeslissing) belangrijk. Daarnaast hebben wij gegevens vanuit onze werking in de
strafinrichting. Wij hebben hierdoor altijd een multidisciplinair verslag, tenzij het gaat om
iemand uit een strafinrichting waar geen project VAPH werkzaam is. Dit komt zeer zelden
voor. In die gevallen nemen wij contact met de psychosociale dienst.
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: neen
Verblijfsrecht: zie reglementering VAPH
Andere:
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1
Waar (gevangenis/ziekenhuis): gevangenis (zie opmerking hierboven)
-

Termijn intake + beslissing: afhankelijk van de open plaats

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: neen, gezien de
wachtlijstrealiteit. Reden is de wachtlijst.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Ter info:
Anamis is een project van het Zwart Goor, een opname verloopt dan ook via het Zwart Goor – zie
supra.
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KOC Sint-Ferdinand LIMES – Sint-Truiden
Algemene gegevens
Naam van de instelling: KOC Sint-Ferdinand afdeling LIMES
Adres: Halmaalweg 2 3800 Sint-Truiden
Telefoon: 011/78.89.93
E-mail: limes@fracarita.org
Website: www.sintferdinand.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): 21 – 65 jaar
Geslacht: Mannelijk en vrouwelijk
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…):

-

verblijvende in de gevangenis;
interneringstatuut
matig tot licht verstandelijke
beperking
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…):
 Psychiatrische problematiek op
de voorgrond
 Geen juist PEC-Ticket
 Agressie is primair probleem




Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 17
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: 17
* veroordeelden: 0

-

Open/gesloten afdelingen: gesloten
Specifieke afdelingen (bijvoorbeeld geriatrie): VAPH
PVT: /
Beschut wonen: /
Mobiel team/thuiszorg: /
Partner in een Artikel 107-project, welk?: /
Bereikbaarheid van de instelling: 24/24 & 7/7

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam: Coenen Liesbeth
Telefoon: 011/78.89.93 (niet op woensdag)
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E-mail: liesbeth.coenen@fracarita.org
Fax: 011/78.89.98
- Mondeling/schriftelijk: schriftelijk
- Vereiste informatie:
Expertise(s): ja
Psychosociaal verslag van de gevangenis: Ja
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): nee
Uiteenzetting van de feiten: Ja
Andere: PCL-R of PCL-SV en IQ score
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: ja
Verblijfsrecht: ja
Andere: Erkenning VAPH, minstens beschermd wonen.
- Intake:
Ja/neen: ja
Aantal gesprekken: 1 of 2
Waar (gevangenis/ziekenhuis): gevangenis of in tehuis (zeker voor 2 de gesprek)
-

Termijn intake + beslissing: Indien open plaats, niet te bepalen!

-

Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering: ja, schriftelijk.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:, volledig dossier, PCL-R (nodig voor opstellen
risicomanagement)
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden): opvragen informatie voorbije
opnames
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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Obra - Evergem
Algemene gegevens
Naam van de instelling:

Centrum OBRA vzw – Forensische werking

Adres:

Langerbrugsestraat 258 9940 Evergem

Telefoon:

09/2537276

E-mail:

algemeen: Johanna.ontgrendeld@obra.be

Website:

www.obra.be

Voorwaarden voor ondersteuning aan forensische cliënten
- Leeftijd (van – tot): vanaf 16 jaar
- Geslacht: m/v
- Inclusiecriteria: aanwezigheid van een (vermoeden) van beperking (verstandelijke
beperking, niet aangeboren hersenletsel, autismespectrumstoornis), aanwezigheid van
een forensische problematiek ((risico op) in aanraking komen met justitie)
- Exclusiecriteria: afwezigheid van beperking
Kenmerken van de dienstverlening
- Capaciteit: Opname gebeurt hetzij in ons FAM aanbod (20 plaatsen gevangeniswerking),
hetzij via RTH. Elke vraag kan bekeken worden binnen ons team.
- Opname van forensische cliënten: we staan open voor alle juridische statuten
(beklaagden, geïnterneerden, veroordeelden) hetzij in detentie, hetzij VOP/VI
- Open/gesloten afdelingen: ambulante werking in de gevangenis van Gent en ambulante
dienstverlening naar forensische cliënten in de samenleving
- Specifieke afdelingen:
Project 4HOBO: ambulante ondersteuning voor jongeren vanaf 16 jaar
Werking Ontgrendeld: werking in de gevangenis van Gent met individuele ondersteuning en
een activiteitenaanbod intra- en extramuraal.

-

Forensische outreach: ambulante begeleiding aan forensische cliënten en/of hun
dienstverlenend netwerk in de samenleving
PVT: /
Beschut wonen: /
Mobiel team/thuiszorg: /
Partner in een Artikel 107-project, welk?: /
Bereikbaarheid van de instelling: 5/7

Procedure voor de aanmelding
- Contactpersoon:
Naam:
Sofie Franckaert (sociale dienst Centrum OBRA)
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Telefoon: 09 2166877
E-mail:

Sofie.Franckaert@obra.be

Fax:

09 253 59 25

- Mondeling/schriftelijk: mondelinge of schriftelijke aanmelding met informatie over
beperking, achtergrond en inschatting ondersteuningsvraag.
- Vereiste informatie:
Expertise(s): deskundig psychiatrisch verslag indien aanwezig doorgeven
Psychosociaal verslag van de gevangenis: PSD verslaggeving indien aanwezig doorgeven
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): indien aanwezig door te
geven
Uiteenzetting van de feiten: indien aanwezig eveneens door te geven
Andere: indien bijkomende verslaggeving aanwezig (maatschappelijke enquêtes,
verslaggeving justitiehuis, eventueel informatie vroegere voorzieningen, …) eveneens door
te geven
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: hoeft nog niet in orde te zijn
Verblijfsrecht: niet van toepassing
Andere: persoon dient inschrijfbaar te zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH), onze dienst bekijkt dit bij de aanmelding
- Intake:
Ja: kennismakingsgesprek met ortho-agoog Werking Ontgrendeld
Aantal gesprekken: 1 gesprek
Waar: gevangenis, justitiehuis, andere indien nodig
- Termijn intake + beslissing:
Termijn afhankelijk van de informatieverzameling rond de aanwezigheid van een beperking.
Eenmaal duidelijkheid rond (vermoeden) van beperking, wordt een kennismakingsgesprek
gepland. Na kennismakingsgesprek is de betrachting binnen twee weken een antwoord te
geven of op te starten
- Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
Mondelinge of schriftelijke motivering van weigering ten aanzien van de dienst die de
persoon aanmeldde.

Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
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De forensische werking van Centrum OBRA vzw heeft als missie:
- het voorkomen van instroom in justitieel / penitentiair kader,
- het welzijn vergroten in een justitiële of penitentiaire situatie door het uitwerken van
een aangepaste benadering
- het verbeteren van kansen op duurzame (re)integratie in de samenleving (kansen op
uitstroom uit justitiële/penitentiaire situatie)
Bij elke vraag die we krijgen gaan we op zoek naar een passend antwoord hetzij door
adviesverlening en outreach, hetzij door een eigen aanbod in ondersteuning en/of
activiteiten. De ondersteuningsvraag van de cliënt staat daarbij zoveel als mogelijk
centraal, rekening houdend met de juridische en justitiële context.
- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:

Voor meer info: raadpleeg www.obra.be Martin Vanden Hende, directeur 09 253 72 76.
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Itinera - op campus Sint-Amandus - Beernem
Algemene gegevens
Naam van de instelling:

Itinera (moederorganisatie: Orthopedagogisch Centrum SintIdesbald)

Adres:

Reigerlostraat 10, 8730 Beernem

Telefoon:

050/79.95.87

E-mail:

itinera@fracarita.org

Website:

www.ocsintidesbald.be

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
-

Leeftijd (van – tot): vanaf 18 jaar
Geslacht:
mannelijk
Inclusiecriteria (diagnoses, problematieken, etc…): licht / matig verstandelijke
beperking, autismespectrumstoornis, daarnaast bijkomende problematieken, nood
aan tijdelijke behandeling binnen semi-gesloten voorziening
Exclusiecriteria (diagnoses, problematieken, delicten, VAPH, taal, regio, etc…): geen
erkenning tehuis niet werkenden VAPH, acute verslavingsproblematiek, acute
psychiatrische problematiek, absolute afwezigheid om stapsgewijs te werken naar
vrijheden (nood aan continue aanwezigheid begeleiding)

Kenmerken van de instelling
-

Opnamecapaciteit: 20 plaatsen
Opname van forensische cliënten: * geïnterneerden: 20 plaatsen
* veroordeelden:
0 plaatsen

-

Open/gesloten afdelingen: voorziening met halfopen karakter: gesloten deuren, maar
gaandeweg meer vrijheden toegekend + er is de mogelijkheid om in een latere fase
van de behandeling een vorm van studiotraining te voorzien (voor die mensen die
een meer zelfstandige vorm van wonen beogen na hun traject), met open of
gesloten deuren
Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): /
PVT: /
Beschut wonen: /
Mobiel team/thuiszorg: /
Partner in een Artikel 107-project, welk?: /
Bereikbaarheid van de instelling: 24/24 en 7/7

-

Procedure voor de aanmelding
-

Contactpersoon:
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Naam:

Dumortier Lien

Telefoon: 050/79.95.87
E-mail:

lien.dumortier@fracarita.org

Fax:

050/81.97.89

- Mondeling/schriftelijk: schriftelijke aanmelding met bijgaand de nodige verslaggeving
om het dossier te bespreken, eerste selectie gebeurt immers op basis van de
verslaggeving die wordt doorgegeven  ofwel komt iemand op voorlopige wachtlijst
te staan, ofwel krijgt deze persoon een negatief advies tot opname
- Vereiste informatie:
Expertise(s): deskundig psychiatrisch verslag is vereist
Psychosociaal verslag van de gevangenis: indien aanwezig: eveneens door te geven
Indien reeds genomen: Beslissing van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij
(geïnterneerden)/Strafuitvoeringsrechtbank (veroordeelden): indien aanwezig: eveneens
door te geven
Uiteenzetting van de feiten: indien aanwezig: eveneens door te geven
Andere: indien bijkomende verslaggeving aanwezig (ABAGG Merksplas, OBRA Gent, O²
Antwerpen): eveneens door te geven
- Administratieve voorwaarden voldaan bij opname:
Sociale zekerheid: hoeft nog niet in orde te zijn
Verblijfsrecht: niet van toepassing
Andere: persoon dient erkenning van het Vlaams Agentschap voor Personen met een
Handicap (VAPH) te hebben, concreet een erkenning tehuis niet werkenden
(bezigheid) of erkenning tehuis niet werkenden (nursing)
- Intake:
Ja/neen: intakegesprek gaat pas door bij open plaats  persoon die op voorlopige
wachtlijst staat wordt uitgenodigd
Aantal gesprekken: 1 gesprek (verschillend onderdelen: tijdsbestek ongeveer 3u00)
Waar (gevangenis/ziekenhuis): voorziening
- Termijn intake + beslissing:
Er is helaas een ‘wachtlijst’ door het beperkt aantal plaatsen. Termijn is moeilijk te
duiden, aangezien dit veranderlijk is. Echter wanneer personen worden uitgenodigd
voor intakegesprek, gebeurt dit naar aanleiding van open plaats. Indien het gesprek
positief verloopt, kan er vrij snel worden overgegaan tot opname (opnamedatum
wordt kort na het intakegesprek meegedeeld).
- Terugkoppeling van de reden(en) in geval van weigering:
Schriftelijke motivering van weigering ten aanzien van potentiële cliënt én de dienst
die de persoon aanmeldde.
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Varia
- Opmerkingen/suggesties?:
Itinera vormt een brug tussen gevangenis en reguliere zorgverlening. Enerzijds doel om
via therapeutische interventies en dagdagelijkse ondersteuning toe te werken naar reintegratie in de maatschappij. Daarin staat preventie van herval in delictueel gedrag
centraal. Anderzijds ook doelstelling om een uitgebreide beeldvorming op te maken van
de cliënt, in kader van een gerichte doorverwijzing – aan het eind van de behandeling –
naar een gepaste ondersteuningsvorm in de reguliere zorgsector.

- Specifieke verwachtingen of vragen ten aanzien van:
–
–
–

de Psychosociale Dienst van de gevangenis:
het Zorgteam van de gevangenis (geïnterneerden):
de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij:
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