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Cr i si s mod u l e v oor
ge ïn t er n e e rd e p er s on e n

Antwerpen en Limburg

Deze crisismodule voor geïnterneerde
personen is een nieuw initiatief dat op
regelmatige basis geëvalueerd en wanneer
nodig ook bijgestuurd zal worden.

Aanmelden
Antwerpen
PC Bethanië Zoersel
Contact met de psychiater van wacht
Tel: 03 380 30 11
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: 0494 57 46 74

Crisismodule voor
geïnterneerde
personen voor
Crisismodule

geïnterneerde
personen

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-

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.

Limburg

satie.

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.

