Andere schakelteams

In Vlaanderen zijn schakelteams aanwe-

Schakelteam Internering Oost– en WestVlaanderen

zig in alle hoven van beroep:
Antwerpen en Limburg:
Netwerkcoördinator Volksgezondheid:
Tamara Schoefs
tamara.schoefs@schakelteam.be
0490/65. 44. 30

Vlaams-Brabant en Nederlandstalig
Brussel:
Netwerkcoördinator Volksgezondheid:
Mieke Goyens
mieke.goyens@schakelteam.be
0476/88. 15. 56

Medewerkers:
Ann-Sophie Decuyper - Criminoloog
ann-sophie.decuyper@schakelteam.be
0474/81. 02. 92
Siel Dejonckheere - Criminoloog
siel.dejonckheere@schakelteam.be
0478/82. 22. 73
Catherine Destickere - Criminoloog
catherine.destickere@schakelteam.be
0478/82. 22. 65
Sophia De Seranno - Criminoloog
sophia.deseranno@schakelteam.be
0475/44. 79. 11
Cérane Vande Reyde - Criminoloog
cerane.vandereyde@schakelteam.be
0474/81. 63. 43
Joyce Vanspeybroeck - Maatschappelijk Werkster
joyce.vanspeybroeck@schakelteam.be
0474/81. 62. 18

SCHAKELTEAM
INTERNERING

Psychiater :
Jan De Varé - Forensisch Psychiater
jan.de.vare@fracarita.org
09/342. 28. 28
Netwerkcoördinator internering Volksgezondheid:
Joris Dheedene
joris.dheedene@schakelteam.be
0476/96. 22. 74
Coördinator extern zorgcircuit geïnterneerden
Justitie:
Katelijne Seynnaeve
katelijne.seynnaeve@just.fgov.be
0473/81. 25. 27

www.schakelteam.be
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Deze zorg wordt op elkaar afgestemd
door bijvoorbeeld de organisatie van
een netwerkoverleg.



Na overleg met het netwerk kan het
dossier afgesloten worden. Men kan
altijd opnieuw terecht bij het schakelteam met vragen.

