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

Schakelteam Internering
In Vlaanderen zijn schakelteams aanwezig in alle
Hoven van Beroep.

Oost- en West-Vlaanderen
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

Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel
Netwerkcoördinator internering Volksgezondheid
Mieke Goyens
mieke.goyens@schakelteam.be - 0476/88 15 56
Coördinator extern zorgcircuit geïnterneerden
Justitie

Antwerpen en Limburg

SCHAKELTEAM
INTERNERING

Medewerkers schakelteam
 Antwerpen
Joke Nauwelaerts - GGZ Kempen
joke.nauwelaerts@schakelteam.be - 0494/57 46 54
Jolien Debehets - SaRA
jolien.debehets@schakelteam.be - 0494/57 46 53
Annelies De Vliegher - Emergo
Annelies.devliegher@schakelteam.be - 0492/15 69 07
 Limburg
Hanne Eerdekens - Noolim
hanne.eerdekens@schakelteam.be - 0496/38 16 96
Nadika Hoyberghs - Reling
nadika.hoyberghs@schakelteam.be - 0494/57 46 55
Psychiater schakelteam
Netwerkcoördinator internering Volksgezondheid
Tamara Schoefs
Tamara.schoefs@schakelteam.be - 0490/65 44 30
Coördinator extern zorgcircuit geïnterneerden Justitie

www.schakelteam.be
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Antwerpen en
Limburg

Wat is het schakelteam?

Doelgroep en aanbod

Werkwijze

Het schakelteam internering Antwerpen en Limburg vormt een schakel om op casusniveau een
vlottere doorstroom van personen met een interneringsstatuut naar de meest gepaste zorg te
bewerkstelligen. Het schakelteam werkt zorgtrajecten uit voor zowel geïnterneerden in detentie,
als voor geïnterneerden die buiten de gevangenis
verblijven.

Welke personen kunnen aangemeld worden?

Vraagverduidelijking

Personen waarbij een interneringsmaatregel
werd uitgesproken.




Wie kan aanmelden?
Aanmeldingen kunnen gebeuren door de psychosociale dienst van de gevangenis, de justitieassistent of een zorgpartner die de geïnterneerde
persoon behandelt, begeleidt of dit overweegt.



Uitwerken van een zorgtraject


In welke gevallen kan men beroep op ons doen?


De schakelteams zijn een initiatief van de FOD
Volksgezondheid.




Voor het uitwerken van een zorgtraject.
Voor advies omtrent het zorgaanbod in de
regio.
Voor info rond het thema internering.





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

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



Op team wordt besproken wat het meest
gepaste zorgtraject voor de persoon is,
rekening houdend met aanwezige sterktes
en risicofactoren.
In samenspraak met de verwijzer en de
cliënt worden zorginstanties gecontacteerd.
Deze zorg wordt op elkaar afgestemd
door bijvoorbeeld de organisatie van een
zorgoverleg.
In samenspraak met het netwerk wordt
het dossier afgesloten. Men kan altijd opnieuw terecht bij het schakelteam!

