NIEUWSBRIEF INTERNERING DECEMBER 2015
In maart dit jaar werd naar aanleiding van de opstart van een heel aantal “verbeterprojecten
internering” een eerste nieuwsbrief internering gepubliceerd.
Ondertussen zijn een aantal gegevens aan een update toe. Zo zijn bepaalde inhoudelijke
aspecten en contactgegevens van verbeterprojecten gewijzigd, zijn er veranderingen
opgetreden wat betreft bestaffing van schakelteams en netwerkcoördinatie,…
Het blijft onze ambitie om deze nieuwsbrief periodiek te verspreiden, afhankelijk van de evolutie
binnen de sector internering. Zoals gesteld richt deze editie zich voornamelijk op het up-to-date
houden van de informatie met betrekking tot de verbeterprojecten en contactgegevens.
Tevens wensen we de lezer te wijzen op de laatste pagina waar een vooraankondiging van een
symposium rond internering te vinden is. Save the date!
Zoals velen wellicht weten is men ondertussen bezig met het inhoudelijk vorm geven van de
derde en laatste fase van het meerjarenplan internering. Volgende editie, die we in het voorjaar
van 2016 wensen te verspreiden, zal zich wellicht helemaal op deze materie toespitsen.

Prettige feestdagen!

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






Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Brussel
Nederlandstalig
Mieke Goyens (0476/88.15.56) – mieke.goyens@schakelteam.be
Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Gent
Joris Dheedene (0476/96.22.74) – joris.dheedene@fracarita.org
Netwerkcoördinator Internering (FOD Volksgezondheid) Hof van Beroep Antwerpen
Karolien Gijsbers (0490/65.44.30) – karolien.gijsbers@schakelteam.be
Coördinator Extern Zorgcircuit Internering (FOD Justitie) Hof van Beroep Antwerpen
(tevens aanspreekpersoon Hof van Beroep Brussel)
Annemie Deckers (0485/53.54.92) – annemie.deckers@just.fgov.be
Coördinator Extern Zorgcircuit Internering (FOD Justitie) Hof van Beroep Gent
Katelijne Seynnaeve (0473/81.25.27) – katelijne.seynnaeve@just.fgov.be
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1. Wijzigingen netwerkcoördinatie en schakelteams internering
Zowel binnen netwerkcoördinatie als de schakelteams internering hebben er zich enkele
verschuivingen plaatsgevonden en wel als volgt:
-

Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig:
Sinds 1 oktober 2015 is Ali Van der Auwera op pensioen en neemt Mieke Goyens
(voormalig medewerker schakelteam internering) de functie van Netwerkcoördinator
Internering Volksgezondheid over. Haar standplaats is UPC Sint-Kamillus, Krijkelberg 1,
3360 Bierbeek.
Contact: mieke.goyens@schakelteam.be, 0476/88.15.56
Sylvia Merckx is op 1 oktober 2015 gestart als nieuwe medewerker van het schakelteam
internering Vlaams-Brabant en Nederlandstalig Brussel. Zij is prioritair aangesteld voor
de regio Vlaams-Brabant-Oost. Haar standplaats is gelegen bij VZW Walden, Vital
Decosterstraat 86, 3000 Leuven.
Contact: sylvia.merckx@schakelteam.be, 0477/90.69.79
Saskia Dziergwa zet haar functie als medewerker schakelteam internering voort en blijft
prioritair aangesteld voor de regio Vlaams-Brabant-West. Haar standplaats is PZ SintAlexius, Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen.
Contact: saskia.dziergwa@schakelteam.be, 0471/12.27.16

Hof van Beroep Antwerpen:
Hanne Eerdekens is op 6 juli 2015 gestart in het schakelteam Antwerpn-Limburg. Zij is
aangesteld voor de regio Noolim in de provincie Limburg. Haar standplaats is OPZC
Rekem, Daalbroekstraat 106, 3621 Rekem.
Contact: hanne.eerdekens@schakelteam.be, 0496/38.16.96
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2. Verbeterprojecten geïnterneerden Hof van Beroep Brussel
(Nederlandstalig)
Regio Vlaams-Brabant-Oost:


Zorgpartner: UPC Sint Kamillus Bierbeek

Binnen het bestaand aantal beschikbare bedden van de Doelgroep Algemene Psychiatrie zal
voor een achttal mensen met een interneringsstatuut (bovenop het huidige aantal plaatsen voor
geïnterneerden) ruimte gecreëerd worden om in te stromen in één van de bestaande
zorgmodules.
De doelgroep richt zich tot volwassenen (vanaf 18 jaar) uit de regio met een algemene
psychiatrische problematiek (psychotische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsmoeilijkheden,
stemmingsstoornissen…) die mogelijk gepaard gaat met problematisch middelengebruik.
De Doelgroep Algemene Psychiatrie heeft geen specifiek zorgaanbod voor personen met:
 een grote somatische zorgnood;
 een organische pathologie;
 een primaire persoonlijkheidsstoornis;
 een op de voorgrond staande autismespectrumstoornis;
 een uitgesproken stoornis op het vlak van seksualiteit (pedofilie, exhibitionisme …);
 een ernstige verstandelijke beperking;
 een primaire problematiek van middelenmisbruik.
De Doelgroep Algemene Psychiatrie richt zich naar de groep geïnterneerden die binnen de
huidige werking en behandelingsmodaliteiten kunnen functioneren (bv. geen extra
veiligheidsmaatregelen nodig).
De doelstelling is om deze groep patiënten te integreren in het bestaand zorgaanbod, met een
bijkomend specifiek aanbod voor de doelgroep (risicotaxatie en risicomanagement, werken rond
het delict, enz.).

De Observatieafdeling Personen met een Verstandelijke Beperking en Outreachteam
voor personen met een verstandelijke beperking wenst de kans op behandeling en begeleiding
van mensen met een ontwikkelingsstoornis verstandelijke beperking en statuut geïnterneerden
te vergroten. Binnen de observatieafdeling en het outreachteam zullen zij twee à drie extra
geïnterneerden met een verstandelijke beperking includeren. Via hun kennis van het netwerk
pogen zij doorstroom te faciliteren.
Contactpersoon: Eddy Weyts, eddy.weyts@fracarita.org, 016/452 918



Zorgpartner: VZW Walden, deelwerking Fenix

Fenix+ biedt een geïntegreerd behandelaanbod voor geïnterneerde cliënten met een dubbele
diagnose persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen en middelengebruik. Op basis
van de FACT-werking, objectieve risicotaxatie, en/of drug- en alcoholtesting kan worden over
gegaan naar een intensiever en kortdurend behandelaanbod. Dit bestaat uit dagelijkse
contactmomenten met de middelendeskundige of psychiater. Het forensische aspect wordt
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weerspiegeld in de objectivering van de risicotaxatie met gevalideerde instrumenten en de
communicatie met justitiële diensten.
De ontwikkelde forensische expertise kan op casusniveau aangeboden worden aan andere
voorzieningen.
Er wordt een extra caseload van 6 tot 8 geïnterneerden per jaar beoogd.
Exclusiecriteria zijn primair seksuele delinquenten, primaire laagbegaafdheid en high risk
patiënten omwille van de specifieke zorgnoden en expertise nodig bij deze doelgroepen. Er kan
doorverwezen worden vanuit gevangenissen, psychiatrische instellingen en van de extramurale
zorgvoorzieningen in de samenleving zoals het CGG, CAW, mobiele teams, etc.
Contactpersoon: Marlies Jonckers, marlies.jonckers@fracarita.org, 0478/904 041



Zorgpartner: Psycho sociaal centrum Leuven, Mobiel Team ggz Leuven, Oude
Baan

De mobiele teams in het arrondissement Leuven (functie 2, 2b teams) ondersteunen en
behandelen personen met een langdurige psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit
een herstelgerichte visie. Het gaat om complexe zorgnoden op verschillende levensdomeinen in
de samenleving (psychisch, wonen, werk, financieel, sociaal, …). Het mobiel team hanteert de
Fact-methodiek (Flexible Activity Community Treatment) waarbij er de mogelijkheid is tot
intensivering van de zorg.
Het mobiel team wenst een grotere instroom van geïnterneerden te realiseren. De
geïnterneerde moet voldoen aan de inclusiecriteria van het mobiel team nl. leeftijd (1665j), een langdurige psychiatrische problematiek met complexe zorgnoden en woonachtig in de
regio Leuven. De behoefte aan hulpverlening (en niet de behoefte aan controle) moet duidelijk
op de voorgrond staan.
Daarnaast biedt het mobiel team de mogelijkheid van coaching/ondersteuning aan ambulante
thuiszorgdiensten m.b.t. geïnterneerd cliënteel.

Regio Vlaams-Brabant-West:


Zorgpartner: PZ Sint Alexius Grimbergen

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







Module
Module
Module
Module
Module
Module

observatie- en indicatiestelling (Galenos)
verslavingszorg (Erasmus)
stemmingsstoornissen (Erasmus)
psychosezorg (Avicenna)
gerontopsychiatrie/ouderenzorg (Averroës)
daghospitalisatie (Zeno)
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Contactpersoon: Ingrid Malfait, ingrid.malfait@fracarita.org, 0474/869 955
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Er werd gekozen om alle aanmeldingen van mensen met een interneringsstatuut via één arts te
laten gaan, nl. Dr. Dockx.
Contactpersoon aanmeldingen: Dr. Dockx, karolien.dockx@fracarita.org
Binnen het ziekenhuis zijn de referentiepersonen centraal aanspreekpunt rond alles wat
internering betreft.
Referentiepersonen: Klara Smout, klara.smout@fracarita.org, Tatjana Cammerman,
tatjana.cammerman@fracarita.org



Zorgpartner: CGG Ahasverus/herstelacademie

De geïnterneerden in de regio kunnen voor ambulante begeleiding terecht bij:
1. Psychotherapie-BRUG (deelwerking Ahasverus): heeft als opdracht de reguliere geestelijke
gezondheidszorg binnen te brengen in de Brusselse gevangenissen. Biedt op vraag ook de
mogelijkheid tot intakes in functie van een post-penitentiair traject aan. Hierbij wordt de cliënt
reeds in de gevangenis gezien ter voorbereiding van de uitbouw van een post-penitentiair
traject.
2. Vestiging Vilvoorde, Grimbergen, Halle, Asse (reguliere zorg): Vanuit de forensische
expertise en inzet wil CGG Ahasverus per vestiging per jaar een twee/drietal begeleidingen van
geïnterneerden ondersteunen (+/- 10-tal geïnterneerden per werkjaar).
Een projectmedewerker zal met een aantal methodieken aan de slag gaan om in de directe
omgeving van de geïnterneerde het steunend netwerk op te bouwen en te focussen op
empowerment en herstel. Dit op basis van een aantal systeemtherapeutische concepten,
herstelgericht werken en methodieken als Circles of Support & Accountability.
Contactpersoon: Britt Meyhi, psychotherapie-BRUG@ahasverus.be



Zorgpartner: Beschut wonen De Raster/PVT Kraaienberg

Het PVT-concept in Grimbergen richt zich naar personen met een gestabiliseerde chronische
psychiatrische stoornis, die vanuit hun nood aan continue begeleiding dienen geplaatst te
worden in een zorgtraject met betrekking tot deze doelgroep in deze regio.
Meer informatie : www.netwerkwonenplus.be
Contactpersoon: Els Billiouw, elsbilliouw.deraster@gmail.com



Zorgpartner: Rhea Team

Reeds tijdens het verblijf op de behandelunit wordt het Rhea-team bij de begeleiding van de
geïnterneerde ingeschakeld om te peilen naar mogelijke behoeftes en interesses op drie
domeinen van activering en maatschappelijke integratie:
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Het initiatief voor beschut wonen De Raster vzw met een werking te Grimbergen en Halle biedt
langdurige begeleiding en ondersteuning aan mensen met een psychiatrische problematiek en
dit op tal van terreinen van het maatschappelijk leven.

6





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

Contactpersoon: Debbie Luits, debbie.luits@fracarita.org



Zorgpartner: mobiele teams 2A en 2B

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



Zorgpartner: CGG Passant

Een eerste opzet is dan ook om via een bevraging van eerstelijnspartners meer inzicht te
verwerven in hun houding ten aanzien van en ervaringen met deze doelgroep. Op basis van de
verkregen info wordt samen met de eerstelijn en het Expertenteam gekeken welke
ondersteuning (deskundigheidsbevordering) kan geboden worden om het werken met
geïnterneerden te faciliteren.
Contactpersoon expertenteam: Steffie Dedobbeleer, steffie.dedobbeleer@passant.be
Contactpersoon aanmeldingen Halle: Christel Lippens - christel.lippens@passant.be
Contactpersoon aanmeldingen Dilbeek: Vanessa Maes - vanessa.maes@passant.be
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Om de doorstroming van geïnterneerden vanuit de gevangenis naar de maatschappij te
bevorderen, wil men nauwer samenwerken met bestaande reguliere en niet-gespecialiseerde
zorgvoorzieningen. Deze voorzieningen zijn echter terughoudend en stellen zich vragen bij de
haalbaarheid van dergelijk aanbod. Er is dan ook weinig geweten over de rol die
eerstelijnspartners hierin wensen en kunnen opnemen. Daarnaast hangt de slaagkans ook
samen met de deskundigheid van het netwerk. Wil de behandeling en begeleiding van
geïnterneerden in ons arrondissement meer diepgang krijgen, dan moeten de competenties van
de hulpverleners worden versterkt.
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Zorgpartner: I.T.E.R.

Ambulant
centrum
voor
preventie,
begeleiding
en
behandeling
van
seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Binnen het team is er ervaring met de COSA methodiek (reintegratie en netwerkvorming van en rond plegers).
Contactpersoon: Britt Meyhi, britt.meyhi@iter-hulp.be



Aanmeldingsteam

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

Regio Brussel Hoofdstad:


Zorgpartner: Ziekenhuis Sanatia

Er wordt budget vrijgemaakt voor een halftijdse liaison functie binnen het ziekenhuis. Deze
persoon zal de verbinding verzorgen voor geïnterneerden tussen voorzieningen en alzo
doorstroming realiseren.
Contactpersoon: Dr. Le Quement

Ambulatoire Forest

Ambulatoire Forest krijgt een halftijdse kracht extra om trajecten voor geïnterneerde personen
mee vorm te geven en samenwerking tussen voorzieningen te optimaliseren.
Contactpersoon: Virginie Laval
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3. Verbeterprojecten geïnterneerden Hof van Beroep Gent
Binnen het Hof van Beroep Gent werd vanuit de overheid de projectaanvraag voor een
forensisch 2B-team, opgesplitst in drie subteams, weerhouden.
De werking van deze teams draagt bij tot de uitstroom uit de gevangenissen, de doorstroom in
het extern zorgcircuit en hoopt wederopnames in de gevangenissen in te perken. Doelgroep
betreft geïnterneerde personen die zelfstandig in een (vervangende) thuissituatie verblijven,
doch nog een vorm van forensische (recidivebeperkende) ondersteuning nodig hebben.
De teams staan in voor de begeleiding en rehabilitatie van mensen met langdurige en ernstige
psychiatrische aandoeningen, al dan niet in combinatie met problemen op andere
levensgebieden.







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

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

APZ St.-Lucia Sint-Niklaas (2 VTE + 2,5u psychiater): werkingsgebied Oost-Vlaanderen voor
seksueel delinquenten
Inclusiecriteria:
 Meerderjarige mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden
 Plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag/ zedenfeiten/ seksuele delicten
(hands-on en/of hands-off delicten)
 Verblijfplaats in regio Oost-Vlaanderen
 Psychiatrische problematiek/ zwak-laagbegaafdheid (dubbeldiagnose kan)
 Zekere stabilisatie psychiatrisch ziektebeeld/ middelengebruik
 Aanwezigheid behandelaar
 Aanwezigheid nazorg
 Minimale erkenning van de feiten
 Minimaal probleembesef (hulpvraag noodzakelijk)
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3 subteams:
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Minimale (interne) motivatie voor thuisbegeleiding

Exclusiecriteria:
 Veroordeeld/ niet-geïnterneerd
 Niet-seksuele delicten
 Geen stabiliteit in het psychiatrische ziektebeeld/middelenmisbruik
 Psychopathie
 High-risk geïnterneerden
 Zware agressie of zware gerechtelijke voorgeschiedenis
 Verblijfplaats buiten regio Oost-Vlaanderen
Contact: Annelies Permentier, apermentier@apzst-lucia.be (0491/56.49.34)
Birgit Hoefnagels, bhoefnagels@apzst-lucia.be (0491/56.49.35)

PC St.-Amandus Beernem (2 VTE + 2,5u psychiater): werkingsgebied West-Vlaanderen voor
seksueel delinquenten
Inclusiecriteria:
Geïnterneerde seksuele plegers die buiten de gevangenis in een autonome of georganiseerde
thuissituatie verblijven en waarvan het seksuele probleem op de voorgrond staat;
die bovendien een gespecialiseerde behandeling voor hun seksuele problematiek volgen of
gevolgd hebben en waarvan een risiconiveau is getaxeerd en een begeleiding en behandeling
door een mobiel forensisch team geïndiceerd is.

Contact: Pierre Desmedt, pierre.desmedt@fracarita.org
Julie Pecceu, julie.pecceu@fracarita.org
Bianca Lecomte, bianca.lecomte@fracarita.org (0486/13.74.94)

PC St.-Jan-Baptist Zelzate (3 VTE + 4u psychiater): werkingsgebied Oost- en WestVlaanderen voor niet seksueel delinquenten
Inclusiecriteria:
 Geïnterneerde mannen en vrouwen
 Thuissituatie
 Regio Oost- en West-Vlaanderen
 Nood aan langdurige begeleiding
 Omringd door voldoende hulpverlening (psychiater, huisarts)
 Nood aan specifieke forensische opvolging
 CBM-zitting: begeleiding mede gemandateerd door de bevoegde CBM
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Exclusiecriteria zijn geïnterneerden:
 die als High Risk getaxeerd zijn
 die niet open staan voor de gespecialiseerde behandeling
 die niet open staan voor begeleiding binnen hun thuiscontext
 die buiten de afgesproken regio verblijven of zich vestigen, tenzij in overleg met
de andere forensische mobiele teampartners

1
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Exclusiecriteria:
 Seksuele problematiek/feiten
 Kernpsychopathie
 Personen in acute crisistoestand
 Te hoge zorgnood (risicohantering)
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Contact: Veerle De Reu, verantwoordelijke – veerle.de.reu@fracarita.org (0470/20.06.82)
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4. Verbeterprojecten geïnterneerden Hof van Beroep Antwerpen

OUTREACHTEAM – bundeling van 7 projecten
1. Mobiele forensische outreach
Samenwerkingsverband: OC St. Ferdinand (Limes) – PZ Asster – VGGZ Hasselt
Aanbod: aanbod van ondersteuning aan de reguliere VAPH-voorzieningen in Limburg bij het begeleiden en
opnemen van personen met een verstandelijke beperking die het statuut internering hebben. Het aanbod
bestaat uit o.a. uit expertisedeling op forensisch, agogisch, psychiatrische en therapeutisch vlak, het bieden
van informatie, gerichte observaties, risicomanagement, organiseren van overleg en een back-up functie
indien nodig.
Contact: nele.penxten@fracarita.org
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Vanuit de stuurgroep ‘zorg aan geïnterneerden’ werd gekozen voor een globaal model met het idee zo alle
partners een kans te geven hun project vorm te geven. In totaal werden 10 projectaanvragen gebundeld in
verschillende theoretische teams. In de praktijk wordt geprobeerd deze 10 projecten zoveel mogelijk met
elkaar te verbinden.

1
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2. Consultfunctie door het UFC
Projecthouder: UFC
Aanbod: Alle zorgpartners die werken met geïnterneerden met een secundaire seksuele problematiek
kunnen beroep doen op de expertise van het project. Wanneer een geïnterneerde m.a.w. wordt opgenomen
omwille van een psychose, persoonlijkheidsproblematiek, verslavingsproblemen, mentale beperking of
andere stoornissen maar daarnaast ook problematisch seksueel gedrag of fantasieën vertoont, kan het
Liaisonteam worden ingeschakeld. Dit team probeert ervoor te zorgen dat deze persoon, ondanks zijn
problematisch seksueel gedrag, alsnog behandeld kan worden binnen het reguliere zorgcircuit. Dit kan door
informatie of opleiding te geven aan het behandelend team wat betreft de aanpak van seksueel
probleemgedrag of door aanwezigheid van psycholoog van het UFC op de teambespreking of
casusbespreking.
Het project beperkt zich tot de provincie Antwerpen en is uitsluitend gericht op geïnterneerden met een
secundaire seksuele problematiek, die geen nood hebben aan een gespecialiseerde behandeling inzake
seksualiteit.
Contact: annelies.nuyts@uza.be

3. Uitbreiding forensische thuiszorg in BW MIN
Samenwerkingsverband: BW MIN – netwerk 107 SaRA

-

Deelname van BW MIN aan de verschillende overlegmomenten binnen SaRA

-

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

-

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

Contact: rudy.wouters@beschutwonenmin.be

4. Woonbegeleider CAW Limburg
Samenwerkingsverband: VGGZ Hasselt – CAW Limburg
Aanbod: Re-integratie van personen met een interneringstatuut vanuit een residentiële setting naar een
reguliere woonmarkt door een aanbod van integrale woonbegeleiding. Het VGGZ staat in voor het coachen
van de CAW begeleider i.f.v. de psychiatrische problematiek.
Contact: juliette.vanderstap@cawlimburg.be
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Aanbod: 3 grote pijlers:
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5. Optimalisering ambulante nazorg door VGGZ Hasselt
Samenwerkingsverband: OPZC Rekem – VGGZ Hasselt – BW ’t Veer
Aanbod: Om de uitstroom vanuit residentiële circuit naar de 2de lijn te optimaliseren organiseert team Forte
zitdagen op verplaatsing. Momenteel is er wekelijks één zitdag in BW ’t Veer, vooral om de uitstroom uit het
medium security circuit te kunnen garanderen.
Dit project startte ongeveer 4 jaar geleden i.k.v. therapeutisch project. Door de inbedding in het federale
meerjarenplan, kan dit aanbod verder uitgebreid worden.
Contact: inni.beukers@vggz.be

6. Van residentiële naar ambulante doorstroom voor geïnterneerde personen in het arrondissement
Antwerpen
Samenwerkingsverband: OPZC Rekem - CGG Vagga – BW MIN
Doel:


De doorstroom van tweedelijns naar eerstelijns hulpverlening efficiënter te laten verlopen bij
geïnterneerde personen met een VOP statuut.



Deze doorstroom van geïnterneerde personen kan vanuit de gevangenis, vanuit residentiële
instellingen en vanuit justitiehuis, waarbij een ambulante opvolging of behandeling nodig wordt
geacht door verwijzer of CBM.

Doelgroep:


Personen met een interneringsstatuut VOP, ongeacht de problematiek of aard van de feiten, die
ambulant behandelbaar zijn.

Aanbod:
Psychologische opvolging door CGG VAGGA:
ambulante behandeling of forensische nazorg binnen het FINIS team, welk multidisciplinair is
samengesteld en multimethodisch werkt.


Outreachend werken:
De ambulante behandeling kan reeds opgestart worden in het residentiële circuit. Intakegesprekken
kunnen extern plaatsvinden zodat betrokkene zich niet hoeft te verplaatsen.
Het aanbod kan zich, indien nodig, verplaatsen naar de verblijfplaats van de cliënt. De
psychotherapie kan daar plaatsvinden wanneer dit een meerwaarde zou zijn.



Psychologische/criminologische expertise inbrengen in het team van de verwijzende instantie:
Uitvoeren
van
risicotaxatie,
inschatting
van
het
risico
op
herval.
Adviesfunctie vanuit het FINIS team naar de betrokken partijen in het kader van een gepast
zorgaanbod.



Back-up functie, in overleg, door betrokken instellingen bij crisissituatie:
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We streven naar een samenwerking tussen verschillende instanties om een crisisopname te kunnen
uitwerken wanneer de situatie zich aandringt.
Contact: stievy.visterin@vagga.be

7. Ambulante zorg CAD
Projecthouder: CAD Limburg
Aanbod: Ambulante behandeling van geïnterneerden met een verslavingsproblematiek in de provincie
Limburg. Gezien de context in Limburg zal er een intensieve samenwerking uitgebouwd worden met het
OPZC Rekem via het zorgpad middelen en met Beschut Wonen ’t Veer.
Contact: arnold.driessen@cadlimburg.be

INTRAPENITENTIAIRE ZORG – bundeling van 2 projecten
8. Inreachproject
Projecthouder: OPZC Rekem
Aanbod: Vanuit de medium security afdeling binnen het OPZC Rekem wordt er vanuit het inreachproject
opnamevoorbereidend gewerkt door de brug te maken tussen de gevangenis is de afdeling.

Contact: nadine.steyvers@opzcrekem.be of 089/84.73.63 (SI Turnhout)
Eline.ponsen@opzcrekem.be of 089/84.73.93 (SI Merkplas)
An.ketelbuters@opzcrekem.be of 089/84/73.83 (SI Antwerpen)
9. Brugteam
Projecthouder: CGG Kempen
Aanbod: Hulp aan geïnterneerde mannen in de gevangenissen van Merksplas en Turnhout die een CBMbeslissing kregen tot VOP en zicht hebben op een intakegesprek. PSD, zorg, schakelteam en/of verschillende
hulpverleningsinstanties zien echter nog verschillende werkpunten waaraan aandacht kan besteed worden
om de slaagkansen van de cliënt binnen dit reclasserings-of zorgtraject te realiseren in het werkingsgebied
Antwerpen en Limburg.
Contact: Jillderidder@cggkempen.be , Elsrenders@cggkempen.be en kellydebruyn@cggkempen.be
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Dit project startte ongeveer 2 jaar geleden vanuit het OPZC Rekem in de gevangenis van Turnhout en
Merksplas. Door de bijkomende middelen i.k.v. de verbeterprojecten werd het inreachteam uitgebreid. Het
project wordt binnenkort ook in de gevangenis van Antwerpen geïmplementeerd. Elke inreacher wordt
toegewezen aan een strafinstelling zodat er een vast aanspreekpunt is.

1
5

MONITORINGTEAM – 1 project
10. Risk-assessment team
Samenwerkingsverband: PZ Asster – UFC – Kefor
Aanbod: Het aanbod is tweeledig, enerzijds voert dit team risicotaxatie uit bij geïnterneerden, anderzijds
bieden zij supervisie aan behandelaars.
Stand van zaken: Dit Risk Assessment Team is van start gegaan op 1/12/2015 en bestaat uit 3 ervaren
medewerkers.
Alana Schuerwegen (UFC Antwerpen) is bachelor in de psychologie en volgt het postgraduaat forensische
psychodiagnostiek en counseling aan Thomas More. Zij volgde training in het afnemen van risicotaxaties en
was reeds werkzaam in een ander verbeterproject van de doelgroep geïnterneerden, namelijk de
consultfunctie.
Claudia Pouls (Kefor OPZC Rekem) is master in de criminologische wetenschappen en heeft door haar
huidige functie binnen Kefor reeds veel expertise opgebouwd rond het afnemen van risicotaxaties en het
uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot risicotaxatie.
Veerle Verreyt (Asster St Truiden) is master in de psychologie en is werkzaam op de PSD van de centrale
gevangenis te Leuven. Zij is zeer bedreven in het afnemen van risicotaxaties en gaf jarenlang opleidingen
met betrekking tot risicotaxatie en - management.
Samen zullen zij instaan voor het delen van hun expertise rond systematische risicotaxatie en de
ondersteuning van partners in de reguliere zorg in het Hof van Beroep Antwerpen. Door een deskundig en
wetenschappelijke aanpak is een betere afstemming van de zorg mogelijk.

Start: 1/12/2015
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Contact: Kim Daniëls; kim.daniels@asster.be
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SAVE THE DATE !!
24/03/2016 zal door de FOD Volksgezondheid een colloquium omtrent het
thema internering worden georganiseerd. Men is van plan een toelichting te geven betreffende
Op donderdag

verschillende projecten die de afgelopen jaren in België zijn opgestart en een meerwaarde bieden voor de
zorg aan geïnterneerden. Hieruit kunnen de deelnemers heel wat inspiratie halen. Nadien wordt een
receptie georganiseerd; een ideaal netwerkmoment!
Dit symposium zal wellicht doorgaan in het Eurostation-gebouw van de FOD Volksgezondheid (Victor
Hortaplein, 40/10). Deze locatie is gemakkelijk bereikbaar met de trein. Afstappen in Brussel-Zuid; recht
tegenover het station (uitgang Victor Hortaplein) bevindt zich het Eurostation-gebouw.
Inschrijvingen zijn gratis doch beperkt.
Meer concrete info zal volgen vanuit de FOD Volksgezondheid – we verwachten de mogelijkheid tot
inschrijven vanaf februari 2016.
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