persone n
v o o r g e ïnt e r ne e rd e
C r i s i s m o d u l e

Crisismodule voor personen met
het statuut internering
verblijvend in de provincie
Antwerpen of Limburg
Deze crisismodule voor personen met een
statuut internering is een nieuw initiatief dat
op regelmatige basis geëvalueerd en wanneer
nodig ook bijgestuurd zal worden.

Aanmelden
Antwerpen
PC Bethanië Zoersel
An Gilissen
Tel: 03 380 31 70

Antwerpen en Limburg

PZ Duffel
Contact met Dr Vandendriessche, Dr Schrijvers of
Dr Madani
Tel: 015 30 40 30

Limburg
PAAZ - Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder
Contact met de psychiater van wacht
Tel: 011 71 57 00
OPZC Rekem. Reguliere opnamedienst
Contact met de opnamecoördinator
Tel: 089 22 20 25

Justitiehuizen
Antwerpen
Justitiehuis.antwerpen@wvg.vlaanderen.be
Tel: 03 614 52 00

Turnhout
Justitiehuis.turnhout@wvg.vlaanderen.be
Tel: 014 47 13 40

Mechelen
Justitiehuis.mechelen@wvg.vlaanderen.be
Tel: 014 43 36 11

Hasselt
Justitiehuis.hasselt@wvg.vlaanderen.be
Tel: 011 74 22 74

Tongeren
Justitiehuis.tongeren@wvg.vlaanderen.be
Tel: 012 25 09 30

Crisismodule
voor personen met
statuut internering

Wat is deze crisismodule?

Werkwijze

De crisismodule biedt een mogelijkheid tot hospitalisatie

In het kader van een crisis is tijdig en proactief signaleren

in geval van crisis of herval in pathologie. Het is een

de boodschap. Het is belangrijk om reeds bij het uitstip-

kortdurende opname ter stabilisatie en/of heroriëntatie.

pelen van het traject de mogelijkheid tot crisisopname

De doelstelling van deze crisismodule is om de persoon

Antwerpen
PC Bethanië Zoersel

met de cliënt te bespreken en zo op voorhand over een

Opname op een gesloten opnameafdeling. Kortduren-

informed consent te beschikken.

de opname van 5 dagen, mogelijks verlengbaar tot 1

in zorg te houden en zo een verblijf in de gevangenis te
vermijden.

Betrokken instellingen

De verwijzing naar de crisismodule gebeurt bij voorkeur in
samenspraak tussen de zorgactor(-en) en de justitie-

maand.
PZ Duffel

Deze mogelijkheid wordt voorbehouden voor geïnter-

assistent. Het is de justitie-assistent die contact op-

neerde personen met statuut IOP (invrijheidsstelling op

neemt met de zorgpartner die een crisisbed kan voorzien.

Opname op de gesloten opnameafdeling. Kortduren-

proef) die in een reguliere ambulante of (semi-) residen-

Indien de justitie-assistent niet bereikbaar is, kan u als

de opname van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen

tiële setting verblijven. Dus niet voor cliënten die ver-

zorgactor zelf contact opnemen met de betrokken part-

blijven in het Medium Security circuit, zij beschikken

ner voor een opname. Het is van belang de justitie-

over een eigen crisismodule.

assistent ook op de hoogte te brengen van deze hospitali-

Limburg

satie.

Wanneer kan er beroep op gedaan worden?
Een aanmelding voor een crisisbed loopt via de contactBij een problematisch functioneren van de geïnterneerde persoon of bij een nakende crisis, is het aangewezen
om de signalen hiervan te herkennen en hierop tijdig te
reageren. Diverse actoren zoals zorgpartners, een justitie-assistent kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
Indien er sprake is van een acuut psychiatrisch probleem dat kortdurend residentiële intensieve begeleiding vereist en dat niet aangepakt kan worden in de
context of de setting waar de persoon verblijft, kan
beroep gedaan worden op deze crisismodule.

persoon van de betreffende voorziening.
De verwijzer organiseert het vervoer van de geïnterneerde persoon naar de zorgvoorziening die het crisisbed ter

PAAZ Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder
Crisisopname kan voor maximaal 6 weken. De opname
gebeurt op een open afdeling.
OPZC Rekem - Reguliere opnamedienst

beschikking heeft.
Kortdurende opname van 7 dagen, eenmaal verlengDe justitie-assistent blijft de situatie opvolgen, hij heeft
de regie. In overleg en samenspraak met de betrokken
zorgactoren werkt hij het verdere traject uit. In deze fase
kan ook de schakelteammedewerker actief betrokken
worden.

baar met 7 dagen.

Time-out module voor personen met
statuut internering: procedure

T i m e - Ou t m o d u l e v o o r
personen met stat uut
i nt e rne ring

OPZC Rekem
4 time-out bedden voor mannelijke geïnterneerden
Contact:
Greet.stans@opzcrekem.be
Tel: 089/22 28 32

H o f v a n Beroep
Antwerpen

Time-Out module
voor personen
met statuut
internering

Emilie.bayen@opzcrekem.be
Tel: 089/22 28 33
Niels.vanpol@opzcrekem.be
Tel: 089/22 28 31
Back-up: Dr. De Laender
Jan.delaender@opzcrekem.be
(cc . jan.delaender@just.fgov.be)
Tel: 089/22 20 04

EVENTUEEL LOGO (bv van
HvB Antwerpen)

Wat?

Aanvraag

Opname

De mogelijkheid om voor een korte periode uit de

De vraag tot time-out wordt gesteld door een betrokken

De duur van een time-out bedraagt maximum 30 dagen,

verblijfs– of behandelcontext te worden gehaald

zorgactor. De verwijzing naar de time-out module gebeurt

eenmaal verlengbaar met maximum 30 dagen. Tijdens de

omwille van een problematisch verloop. Doelstelling is

bij voorkeur in samenspraak met de justitie-assistent. De

time-out dient de geïnterneerde persoon zich te houden aan

de geïnterneerde persoon in het zorgcircuit te houden

justitie-assistent dient in ieder geval op de hoogte te wor-

de afspraken die binnen de medium-security voorziening

en na de time-out periode de oorspronkelijke

den gebracht van deze situatie.

gelden.

Het Openbaar Ministerie (OM) bij de Kamer voor de Be-

Er wordt verwacht dat het bestaande zorgnetwerk en de

De time-out module onderscheidt zich van de crisis-

scherming van de Maatschappij (KBM) beslist of de procedu-

justitie-assistent (i.k.v. een invrijheidstelling op proef)

module in dit opzicht dat deze niet beoogt een meer

re in het kader van een herroeping/herziening/schorsing

betrokken blijven. De verwijzer blijft de situatie opvolgen.

intensieve medisch-psychiatrische zorg te bieden. De

gestart wordt.

behandeling/begeleiding verder te zetten.

De time-out kan enkel vervroegd stopgezet worden indien

focus van een time-out ligt op de tijdelijke
Bij de vraag tot time-out geeft de verwijzer een goede

er een ernstig gevaar voor de fysieke of psychische

beschrijving van de situatie en levert zo snel als mogelijk

integriteit van derden is en/of de afspraken die gelden

en binnen de 24 uur de gevraagde informatie aan. De me-

binnen de medium-security voorziening niet worden

De time-out module is geen alternatief voor de

dium-security voorziening oordeelt op basis van de verstrek-

nageleefd. De justitie-assistent en het OM worden over deze

voorlopige aanhouding (in geval van een ernstig

te informatie of de time-out hanteerbaar is binnen de

stopzetting ingelicht.

gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van

setting.

onderbreking

van

de

lopende

behandeling/

begeleiding .

De verwijzer behoudt de verantwoordelijkheid over de

derden).
Ten laatste de volgende werkdag na de aanvraag wordt dit

heropstart van het zorgtraject of een eventuele

Een time-out dient aangewezen en hanteerbaar te zijn

verzoek door de medium-security aan de verwijzer

heroriëntatie na de time-out. Het OM en de KBM worden

binnen de omkadering van een medium-security.

beantwoord. In geval van weigering wordt dit aan de

door de verwijzer (via de justitie-assistent) telkens tijdig

verwijzer gemotiveerd en meldt de verwijzer dit aan de

ingelicht met het oog op het zoeken en bevestigen van de

justitie-assistent.

oplossing die wordt uitgewerkt na de time-out (via bv. een

Capaciteit

herziening van de voorwaarden, plaatsing of dergelijke).
4 time-out bedden zijn beschikbaar in elk

Bij akkoord tot time-out organiseert de verwijzer het ver-

psychiatrisch ziekenhuis met een medium-security

voer.

zorgcircuit, met name PC Sint-Jan-Baptist Zelzate,
OPZC Rekem en UPC Sint- Kamillus Bierbeek.
Mannelijke geïnterneerden kunnen in de drie voorzieningen opgenomen worden. Vrouwelijke geïnterneerden kunnen voor een time-out terecht in UPC
Sint-Kamillus Bierbeek en PC Sint-Jan-Baptist Zelzate,
en op vraag van de eerste twee inrichtingen ook in
OPZC Rekem.

