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Project
Medium
security
Zorgcircuit

Voorziening

Contactpersoon

Toelichting

OPZC Rekem

Greet Stans
Greet.Stans@opzcrekem.be

OPVT Rekem

Greet.Stans
Greet.Stans@opzcrekem.be
Greet.Stans
Greet.Stans@opzcrekem.be
Rudy Wouters
Rudy.Wouters@beschutwonenmin.be
Wendy Beckers
wendy.beckers@bwhetveer.be
Marleen Vanderstukken
marleen.vanderstukken@asster.be,
011/78.85.62).

40 behandelingsbedden en 5 crisisbedden voor geïnterneerden personen die een
medium security context nodig hebben
20 upgrades voor geïnterneerden met dubbeldiagnose mentale beperking (opname
voorzien vanaf 1 januari 2018 afhankelijk van de realisatie van de nieuwbouw).
60 PVT bedden voor geïnterneerde personen.

OPVT Min
BW Min
BW ‘t Veer

Residentiële unit
voor seksuele
delinquenten

PC Asster Libra

Netwerk
Coördinatie

Tamara Schoefs
Netwerkcoördinator
tamara.schoefs@schakelteam.be

Schakelteam

Jolien Dehebets (Sara)
jolien.debehets@schakelteam.be
Annelies DeVliegher (Emergo)
annelies.devliegher@schakelteam.be
Joke Nauwelaerts (GGZ Kempen)
joke.nauwelaerts@schakelteam.be
Nadika Hoyberghs (Reling)
nadika.hoyberghs@schakelteam.be
Hanne Eerdekens (Noolim)
hanne.eerdekens@schakelteam.be

20 PVT bedden voor geïnterneerde personen
40 plaatsen Beschut Wonen voor geïnterneerde personen
20 plaatsen Beschut Wonen voor geïnterneerde personen

4 geregulariseerde bedden en 4 upgrade bedden voor geïnterneerden met
seksuele problematiek. Van deze 8 bedden dienen er minimum 5 à 6 bezet te
worden met mensen met een interneringsstatuut
De netwerkcoördinator vormt een brug tussen justitie en de geestelijke
gezondheidszorg met als doel adequate zorg te bieden aan personen met een
interneringsstatuut. Hiertoe organiseert de netwerkcoördinator overleg
tussen voorzieningen en werkt hij/zij mee aan een de uitbouw van een volledig
zorgaanbod voor mensen met een interneringsstatuut.

Het team vormt een “schakel” om op casusniveau een vlottere doorstroom van
personen met een interneringsstatuut te kunnen bewerkstelligen. Enerzijds
gebeurt dit vanuit de gevangenissen naar het externe zorgcircuit toe.
Anderzijds wil het team ook buiten detentie de doorstroom en gepaste
zorgomkadering blijven verzekeren.
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Verbeterprojecten
Het brugteam

CGGZ Kempen

brugteam@cggkempen.be
Jill De Ridder
Kelly De Bruyn
Jannie Monbaliu
Manon Vanderdocnk

Dit team begeleidt geïnterneerden tijdens hun reclasseringstraject om een zo
vlot mogelijke overgang te maken van detentie naar maatschappij. Zij zetten
in op pre-therapeutisch, inzichtelijk en motivationeel werken op maat van de
cliënt met het oog op vlotte re-integratie.

Inreach team

OPZC Rekem

Dit team richt zich tot personen met een interneringsstatuut in detentie en
bereidt de opname voor in een medium security inrichting

RAT (risk
assessment team)

Kefor - OPZC
Rekem
PZ Asster
UFC

An Ketelbuters (SI
Antwerpen/Merksplas)
An.Ketelbuters@just.fgov.be
Nadine Steyvers (SI Turnhout)
Nadine.Steyvers@just.fgov.be
info@riskassessmentteam.be
Claudia Pouls
Veerle Verreyt
Alana Schuerwegen

Liaison project

UFC Antwerpen

Annelies Nuyts
Annelies.Nuyts@uza.be

MFO team

PZ Asster
St Ferdinand
VGGZ Hasselt

Nele Penxten
nele.penxten@fracarita.org

Forout Min*

BW Min

Rudy Wouters
forout@beschutwonenmin.be

*enkel voor Sara en
Emergo netwerk

Dit team ondersteunt de extrapenitentiaire reguliere en forensische
zorgpartners bij de inschatting van de kans op herval in delictgedrag. Via dit
risicotaxatieproces worden tevens aanknopingspunten aangeboden voor
verdere behandeling, begeleiding of doorstroom.
Het Liaisonproject omvat een consultfunctie en richt zich op geïnterneerden
met een (mogelijke) secundaire seksuele problematiek. Het project heeft als
doel om, via advies en ondersteuning, een behandeling binnen de reguliere
zorg mogelijk te maken of een bestaand regulier behandelingstraject verder te
kunnen zetten
Het Mobiele Forensische team wil geïnterneerden met een mentale beperking
en psychiatrische problematiek helpen doorstromen naar meer
maatschappijgerichte zorgvormen. Zij bieden op forensisch, ortho-agogisch en
psychiatrisch vlak teamondersteuning.
Dit team deelt zijn forensische expertise met teams uit het reguliere circuit die
residentieel of ambulant aan de slag willen met personen met een
interneringsstatuut. Men wil geïnterneerde personen laten doorstromen naar
reguliere woonvormen met het oog op meer integratie in de samenleving.
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VAGGA
forensische
nazorg*
*regio Antwerpen
Woonbegeleiding
CAW Limburg*

VAGGA
Antwerpen

Stievy Visterin
stievy.visterin@vagga.be

Dit team voorziet een forensisch ambulant vervolgtraject en psychologische
expertise om de doorstroom van geïnterneerde personen van residentieel
naar ambulant te bevorderen.

CAW Limburg

Juliette Van der Stap
juliette.vanderstap@cawlimburg.be
Anke Vanlingen
anke.vanlingen@cawlimburg.be

Dit team biedt woonbegeleiding aan geïnterneerde personen om de
doorstroom van een residentieel naar een ambulant zorgtraject mogelijk te
maken.

CAD Limburg

Arnold Driessen
Arnold.Driessen@cadlimburg.be

Dit team biedt een zorgaanbod voor geïnterneerde personen met een low en
medium risk profiel en na een residentiële behandeling, voor wie een
ambulant zorgaanbod geïndiceerd is voor middelen-gerelateerde
problematiek

VGGZ Hasselt
BW ‘t Veer

Ine Smits
ine.smits@vggz.be

Dit team wil personen met een interneringsstatuut begeleiden van een
(forensisch) residentieel naar een ambulant zorgtraject.

PZ Duffel

Dr. Vandendriessche, Dr. Schrijvers, Dr.
Madani: 015 30 40 30
Psychiater van wacht: 03 380 30 11

Binnen de provincie Antwerpen en Limburg zijn er 4 upgrades voor
crisisbedden die gebruikt kunnen worden voor geïnterneerde personen die
ambulant worden opgevolgd en een crisisopname nodig hebben. In de
provincie Antwerpen zijn deze bedden in PC Bethanië en PZ Duffel, en in
Limburg in het St. Franciscusziekenhuis in Heusden-Zolder en OPZC Rekem.

*enkel in Limburg
Ambulante zorg aan
geïnterneerden met
een verslavingsproblematiek *
*Enkel in Limburg

Forensisch
nazorgtraject*
*enkel in Limburg

Upgrade
Crisisbedden

Upgrade Time Out
bedden*
*opname vanaf 1 januari
2018 afhankelijk van de

PC Bethanië
PAAZ St.
Franciscus
OPZCRekem
OPZC Rekem

Psychiater van wacht: 011 71 57 00
Reguliere opnamedienst: 0494 57 46 74
Greet Stans
Greet.Stans@opzcrekem.be

Binnen het Hof van Beroep Antwerpen worden 4 upgrades van bedden
voorzien voor een Time Out module voor mannelijke geïnterneerden op IOP.
De Time Out module voorziet in een
tijdelijke onderbreking van de
behandeling/begeleiding in een bepaalde context. Het doel is:
• Geïnterneerde in zorg te houden daar waar het traject moeilijk loopt
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•

realisatie van de
nieuwbouw

De oorspronkelijke behandeling/begeleiding nadien voort te zetten

Upgrade PVT

PZ Duffel

Dr. Vandendriessche: 015 30 40 30

Er zijn 5 PVT-bedden die een upgrade hebben ontvangen voor de opvang van
personen met een interneringsstatuut. PVT Schorshaegen Duffel (5).

Upgrade Beschut
Wonen
Dubbeldiagnose

BW De Sprong
BW De Vliering
BW De Basis
BW ‘t Veer

marleen.geentjens@emmaus.be
yves.kempeneers@fracarita.org
inge@vzwbasis.be
wendy.beckers@bwhetveer.be

Er werd een upgrade van 5 plaatsen beschut wonen toegekend voor personen
met een interneringstatuut (dubbeldiagnose verslaving). In de provincie
Antwerpen: BW De Sprong in Zoersel (2) en BW De Vliering in Boechout (1); in
Limburg VZW Basis in Hasselt (1) en BW ’t Veer in Maasmechelen(1).

Upgrade
Dubbeldiagnose
mentale
beperking

Samenwerkingsverband
Multiversum
PC Bethanië
PC Asster
Multiversum

Ilse Desmet, zorginhoudelijk coördinator
De Knoop PC Multiversum
ilse.desmet@fracarita.org

Er is een upgrade voor 8 bedden voor dubbeldiagnose psychiatrische
problematiek en mentale beperking. Multiversum Mortsel (4), PC Bethanië
Zoersel (2) en PC Asster in St. Truiden (2)

Ann Ghoos

Er is een upgrade voor 5 bedden voor dubbeldiagnose middelen/psychose –
persoonlijkheidsstoornis. Dossierinformatie overmaken – intakegesprek in
Multiversum

PC Bethanië

Dr. Lucas Joos, bereikbaar via, 03 380
30 11 lucas.joos@emmaus.be

Er is een upgrade voor 5 bedden voor dubbeldiagnose middelen/psychose
Dossierinformatie overmaken aan Dr. Joos – triage –mogelijks een intake (niet altijd
noodzakelijk)

PZ Duffel

Dr. Vandendriessche: 015 30 40 30
frans.vandendriessche@emmaus.be

Er is een upgrade voor 10 bedden voor dubbeldiagnose middelen/psychose.
Dossierinformatie overmaken – intakegesprek Duffel

Upgrade
Dubbeldiagnose
verslaving*

*aanmelding kan/
opname vanaf 1 januari
2018

ann.ghoos@fracarita.org

