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Projecten Internering  
Hof van Beroep Antwerpen 

 

Project Voorziening Contactpersoon Toelichting 
Medium 
security  
Zorgcircuit 

OPZC Rekem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPVT Rekem 
 
 
 
OPVT Min 
 
 
 
BW Min 
 
 
 
BW ‘t Veer 

Greet Stans 
089/84 73 77 
Greet.Stans@opzcrekem.be  
 
 
 
Greet Stans 
Greet.stans@opzcrekem.be  
 
 
 
 
Greet.Stans 
Greet.Stans@opzcrekem.be  
 
 
Greet.Stans 
Greet.Stans@opzcrekem.be  
 
 
Rudy Wouters 
Rudy.Wouters@beschutwonenmin.be  
 
 
Wendy Beckers 
wendy.beckers@bwhetveer.be 

Behandelafdeling voor volwassen mannen met een statuut internering die een medium 
security context nodig hebben. Behandeling en verandering staan hierbij centraal. De afdeling 
bestaan uit 40 behandelbedden en 5 crisisbedden. 
 
20 bedden DD diagnose- verstandelijke beperking voor mannelijke geïnterneerden met een 
interneringsstatuut. Naast de verstandelijke beperking is er bijkomend een psychische 
problematiek aanwezig. Deze afdeling biedt begeleiding en behandeling aan geïnterneerde 
personen met een verstandelijke beperking die nood hebben aan een medium-security 
omkadering.  
 
OPVT Rekem beschikt over 60 bedden voor mannen met statuut internering waarbij 
langdurige zorg binnen de setting van een psychiatrische verzorgingstehuis aangewezen is. 
Tijdens het verblijf zijn kwaliteit van leven en beschermende context belangrijke begrippen. 
 
Binnen OPVT Min is het begeleidingsaanbod gericht op maximale groei van elke bewoner met 
als doel een re-integratie/doorstroom in de maatschappij. Belangrijke thema’s zijn 
hervalpreventie en het terugdringen van delict-risico’s. Men beschikt over 20 bedden. 
 
BW Min beschikt over een capaciteit van 40 plaatsen beschut wonen voor geïnterneerde 
mannen. Doel is, mits ondersteuning en begeleiding, naar een zo zelfstandig mogelijke 
woonvorm over te gaan.  

 
BW ’t Veer heeft 20 plaatsen voor mensen met statuut internering. Aan de hand van een 
behandelplan wordt er, mits de nodige ondersteuning en begeleiding, gewerkt naar een zo 
hoog mogelijke vorm van zelfstandig wonen. 

  

mailto:Greet.Stans@opzcrekem.be
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Residentiële unit 
voor seksuele 
delinquenten 

PC Asster Libra  Marleen Vanderstukken 
011/78 85 51 
Marleen.vanderstukken@asster.be 
 
  

Libra is een behandelafdeling voor personen met een statuut internering en een seksuele 
gedragsstoornis. Doel van de behandeling is om herval te voorkomen. Naast personen met 
een statuut internering kunnen er ook mensen met een ander juridisch statuut behandeld 
worden.  

Verbeterprojecten   In 2014 werden projecten ter verbetering van de in- en doorstroom van geïnterneerde 
personen in een zorgcircuit opgestart. 

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 An Ketelbuters (SI 
Antwerpen/Merksplas) 
An.Ketelbuters@just.fgov.be  
Nadine Steyvers (SI Turnhout)  
Nadine.Steyvers@just.fgov.be  

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  

info@riskassessmentteam.be 
Claudia Pouls 
Veerle Verreyt 
Alana Schuerwegen 

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.   

Liaison project UFC - 
Antwerpen 

Annelies Nuyts 
Annelies.Nuyts@uza.be  

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 

MFO team PZ Asster 
St Ferdinand 
VGGZ Hasselt 

Nele Penxten 
nele.penxten@fracarita.org  
 

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.   

Forout Min* 
 
*enkel voor Sara en 
Emergo netwerk 

BW Min Rudy Wouters 
forout@beschutwonenmin.be 

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.  

VAGGA 
forensische 
nazorg* 
*regio Antwerpen  

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.  
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Woonbegeleiding 
CAW Limburg* 
*enkel in Limburg 

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. 

Ambulante zorg aan 
geïnterneerden met 
een verslavings-
problematiek * 
*Enkel in Limburg 

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 
 
 

Forensisch 
nazorgtraject* 
*enkel in Limburg 

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.  
 

Upgrade 
Dubbeldiagnose 

PC 
Multiversum 
PC Bethanië 
PC Asster 

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 te Multiversum Mortsel (4), PC Bethanië Zoersel (2) en PC Asster              
St.-Truiden (2) 
 

Upgrade PVT PZ Duffel Dr. Vandendriessche 
015/30 40 30  
Frans.vandendriessche@emmaus.be 
 

Er zijn 5 PVT-bedden die een upgrade hebben ontvangen voor de opvang van personen met 
een interneringsstatuut te PVT Schorshaegen Duffel. 
Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de 
inclusiecriteria van een Psychiatrisch Verzorgingstehuis.  

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 
Crisisbedden 

PZ Duffel 
 
 
 
PC Bethanië  
 
PAAZ St. 
Franciscus 
 
OPZCRekem 

Dr. Vandendriessche, Dr. Schrijvers, Dr. 
Madani:  
015/30 40 30  
 
Ann Gilissen: 03/380 31 70 
 
Psychiater van wacht: 011/71 57 00 
 
 
Reguliere opnamedienst 
0494 57/ 46 74 

Bij een crisis of herval in pathologie is er de mogelijkheid om beroep te doen op een crisisbed. 
Doel van de opname is stabilisering en/of heroriëntatie. Deze mogelijkheid bestaat voor 
personen die zich in een ambulante of (semi)residentiële context bevinden. Proactief 
aanmelden in kader van het uitwerken van een crisisplan is mogelijk en wordt aangeraden.  
 
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. 
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Residentiele 
Upgrade 

PZ Duffel 
 
 
PC Bethanië 
 
 
 
Multiversum 
 
 

Dr. Vandendriessche 
Frans.vandendriessche@emmaus.be 
 
Dr. Joos 
Lucas.joos@emmaus.be 
 
 
Ann Ghoos 
Ann.ghoos@fracarita.org 

Binnen het bestaande behandelaanbod werden een aantal ziekenhuisbedden geüpgraded 
voor personen met een statuut internering met een DD middelen/verslaving en bijkomend 
een psychiatrische problematiek. Aangezien de upgrades binnen een bestaand aanbod 
gebeuren is inclusie van een persoon met een statuut internering mogelijk wanneer dit past 
binnen de inclusiecriteria van het algemeen psychiatrisch ziekenhuis. 

Time-out module  OPZC Rekem Greet Stans 
089/84 73 77 
Greet.stans@opzcrekem.be 
 
Dr. De Laender 
089/84 70 24 
Jan.delaender@opzcrekem.be 
 

De time-out module biedt de mogelijkheid om voor een korte periode uit de verblijfs– of 
behandelcontext te worden gehaald omwille van een problematisch verloop. De focus van 
een time-out ligt op de tijdelijke onderbreking van de lopende behandeling/begeleiding. 
Geïnterneerde personen die in een  ambulante of (semi-) residentiële setting   verblijven, 
kunnen hiervan gebruik maken.  Proactief aanmelden is mogelijk en wordt aangeraden. 

Schakelteam 
Internering 

 Annelies DeVliegher (Emergo) 
annelies.devliegher@schakelteam.be  
 
Aline De Coster (SaRA) 
aline.decoster@schakelteam.be  
 
Joke Nauwelaerts (GGZ Kempen) 
joke.nauwelaerts@schakelteam.be  
 
Nadika Hoyberghs (Reling) 
nadika.hoyberghs@schakelteam.be  
 
Hanne Eerdekens (Noolim) 
hanne.eerdekens@schakelteam.be  
 

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. 

Netwerk-
coördinatie 

 Tamara Schoefs 
Netwerkcoördinator 
tamara.schoefs@schakelteam.be 

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.   
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Projecten Internering  

Hof van Beroep Brussel Nederlandstalig 

 

Project  Voorziening Contactpersoon Toelichting  
Medium-security 
Zorgcircuit 

UPC Sint-Kamillus 
(ziekenhuis-/PVT- 
bedden) 
 
Fenix  
(IBW en 
outreach) 

Steven Degrauwe 
016/45 27 92 
steven.degrauwe@fracarita.org 
 
Karlien Vermeiren 
016/24 05 80 
0477/88 18 50 
karlien.vermeiren@fracarita.org 

Het betreft bedden voor geïnterneerde personen die nood hebben aan een medium-
security omkadering. Binnen deze doelgroep worden geïnterneerde mannen 
opgenomen die lijden aan een psychotische of een persoonlijkheidsstoornis.  

Fenix is een forensisch FACT team dat huisvesting en/of psychosociale begeleiding, 
behandeling en case-management in de thuissituatie biedt aan geïnterneerde cliënten 
en hun omgeving. 

Afdeling GoLF 
(dubbeldiagnose 
verstandelijke 
beperking)  

UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek 

Tinne Van Turnhout  
016/45 29 32 
tinne.van.turnhout@fracarita.org 

De afdeling GoLF is een behandelafdeling voor personen met een interneringsstatuut 
met een verstandelijke beperking in combinatie met een psychiatrische problematiek, 
die nood hebben aan de omkadering van een gesloten medium-security.  

Langdurige 
forensisch 
psychiatrische 
zorg (LFP) 

UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek 

Eva Pollet 
016/45 27 74 
eva.pollet@fracarita.org   

Op de afdeling LFP ligt de focus op kwaliteit van leven en niet op behandeling. Het 
betreft een groep geïnterneerde mannen die omwille van hun risico op herval in delict 
een langdurig verhoogd beveiligingsniveau nodig hebben. 

Verbeterprojecten  In 2014 werden projecten ter verbetering van de in- en doorstroom van geïnterneerde 
personen in een zorgcircuit opgestart.  

1. Regio Leuven-
Tervuren 

UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek – DAP 
(Algemene 
Psychiatrie) 

Ines Tackoen 
016/45 29 92 
ines.tackoen@fracarita.org 

Dit project richt zich tot een groep geïnterneerden die binnen de huidige werking en 
behandelingsmodaliteiten van de afdelingen algemene psychiatrie kunnen functioneren 
(vb. geen extra veiligheidsmaatregelen nodig) met een bijkomend specifiek aanbod 
voor de doelgroep (risicotaxatie en risicomanagement, …). 

mailto:steven.degrauwe@fracarita.org
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 UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek – DPP 
(OPM + outreach) 

Sanne Verachtert 
016/45 29 28 
sanne.verachtert@fracarita.org 
 
  
 

Het project binnen de afdeling OPM is gericht op de behandeling en begeleiding van 
mensen met een ontwikkelingsstoornis verstandelijke beperking en het statuut 
internering. Via de outreach kan men de opvolgingsmogelijkheden van personen met 
een interneringsstatuut vergroten en wordt getracht via hun expertise de doorstroom 
van deze personen te faciliteren en een netwerk uit te bouwen. Ernaast worden de 
mogelijkheden van risicotaxatie verder uitgebouwd.  

 VZW Walden – 
Fenix+ 

Marlies Jonckers  
0478/90 40 41 
marlies.jonckers@fracarita.org 
 

Fenix+ biedt een ambulant behandelaanbod dubbeldiagnose 
persoonlijkheidsstoornissen of psychotische stoornissen en middelengebruik,  met 
dagelijkse ondersteuning alsook alcohol- en drugtesting. Dit kan gecombineerd worden 
met de werking van Fenix en het ontmoetingscentrum ’t Hoeckhuys.  
Deze ondersteuning wordt eveneens aangeboden aan andere voorzieningen vanuit een 
voortraject met oriëntatie naar Fenix+ of bij doorverwijzing vanuit Fenix+ naar reguliere 
zorgpartners, waardoor een co-begeleiding kan worden gerealiseerd. 

 Mobiel Team GGZ 
Leuven 

Ingrid Malfait  
0474/86 99 55 
ingrid.malfait@fracarita.org 

De mobiele teams ondersteunen en behandelen personen met een langdurige 
psychische kwetsbaarheid in de thuissituatie vanuit een herstelgerichte visie.   
Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de 
inclusiecriteria van het Mobiel Team.  

2. Regio Halle- 
Vilvoorde 

Referentie-
personen 
internering 

Tatjana Cammerman 
0496/56 67 78 
tatjana.cammerman@fracarita.org 
 
Elke Saerens 
02/272 49 00 
elke.saerens@fracarita.org 

In de regio Halle-Vilvoorde werden twee referentiepersonen internering aangesteld om 
zorgtrajecten voor geïnterneerde personen in de regio mee vorm te geven in kader van 
de verbeterprojecten. Zij zitten de aanmeldingsvergadering voor waar dossiers 
besproken kunnen worden in kader van trajectvorming. Aanmeldingen kunnen via hen 
gebeuren, of rechtstreeks bij één van de partners.  

 PZ Sint-Alexius 
Grimbergen 

Referentiepersonen (cf. supra)  
 
Dr. Karolien Dockx  
02/272 43 70 
karolien.dockx@fracarita.org 

Het psychiatrisch ziekenhuis stelt een aantal bedden ter beschikking voor personen met 
een interneringsstatuut 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.  

 Mobiel Team GGZ 
SPPiT 

Els Van Steenbergen  
02 270 10 57 (aanmeldingsnr.) 
els.van.steenbergen@fracarita.org 
 

Het mobiel team biedt een langdurige psychiatrische zorg aan huis om de kwaliteit van 
leven en functioneren te optimaliseren en om een opname te voorkomen. Er is inclusie 
mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de inclusiecriteria 
van het Mobiel Team. 

mailto:sanne.verachtert@fracarita.org
mailto:marlies.jonckers@fracarita.org
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 Mobiel Crisisteam 
Pharos 

Cindy Baillieu 
02 474 94 74 (aanmeldingsnr.) 
cindy.baillieu@fracarita.org 

Het mobiel crisisteam biedt hulp in een (sub)acute psychiatrische problematiek in de 
thuissituatie. Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die 
voldoen aan de inclusiecriteria van het Mobiel Team. 

 CGG PassAnt  Halle: Christel Lippens 
02/361 21 28 
christel.lippens@passant.be 
 
Dilbeek: Vanessa Maes  
02/569 19 10 
vanessa.maes@passant.be 

Het CGG biedt ambulante begeleiding, en staat ook open voor personen met een 
interneringsstatuut. 

 Netwerkwonen 
Plus 

Peggy Laureys (BW – Rhea) 
02/270 15 89 
peggy.laureys@fracarita.org 
 
Joris Lybeer (PVT) 
02/270 93 30 
joris.lybeer@fracarita.org 
 
Philip Pittevils (Perron 70) 
02/582 19 86 
philip.pittevils@fracarita.org 

De partners binnen Netwerkwonen Plus (Beschut wonen De Raster, PVT Kraaienberg, 
Rhea-team, Perron 70) op vlak van wonen en dagbesteding staan open voor personen 
met een interneringsstatuut.   
 
Aanmeldingen kunnen gebeuren via volgende e-mailadressen:  
BW – PVT: netwerkwonenplus.aanmeldingen@fracarita.org 
Rhea: rhea.aanmeldingen@fracarita.org 
Perron 70: perron70.aanmeldingen@fracarita.org 

 CGG Ahasverus & 
I.T.E.R. 

CGG centraal aanmeldnummer:  
02/801 01 80 
 
I.T.E.R.: Stijn Dehert 
02/512 62 43 
iter@iter-hulp.be  
 
Pt-B: Britt Meyhi 
02/512 67 84 
psychotherapie-BRUG@ahasverus.be 
 

Het CGG biedt ambulante begeleidingen in de vestigingen te Vilvoorde, Grimbergen, 
Halle, Asse, en is ook toegankelijk voor personen met een interneringsstatuut.  
 
I.T.E.R. is een ambulant centrum voor preventie, begeleiding en behandeling van 
seksueel grensoverschrijdend gedrag. Binnen het project is er extra aandacht voor 
geïnterneerde personen met een verstandelijke beperking.  
 
Psychotherapie-BRUG (Pt-B) maakt de algemene CGG-zorg toegankelijk in de Brusselse 
gevangenissen en vormt zo een brug naar resocialisatie.  
 
Daarnaast wordt er met een aantal methodieken aan de slag gegaan om in de directe 
omgeving van de geïnterneerde het steunend netwerk op te bouwen en te focussen op 
empowerment en herstel (project netwerkactivatie). Dit project is toegankelijk voor 
geïnterneerde personen die zowel binnen als buiten detentie verblijven.  

mailto:christel.lippens@passant.be
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mailto:iter@iter-hulp.be
mailto:psychotherapie-BRUG@ahasverus.be
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3. Brussel HERMESplus Lila (NL)  
02/ 344 46 74 
lila@cgg-brussel.be 
 
Psycot (FR)  
02/ 218 33 76 
antonin.artaud@advalvas.be  

Binnen het project wordt er ingezet op coördinatie van overleg door een neutrale 
organisator. Aan de hand van overleg tussen de verschillende betrokken partners en de 
cliënt zelf wordt het zorgtraject verder vorm gegeven en opgevolgd. Op deze manier 
wordt er ingezet op de continuïteit van zorg.  

 Ambulatoire 
Forest (Interalia) 

02/ 346 31 51 
0470/55 90 68 
agentdeliaison@ambuforest.be 

Vanuit het project Interalia wordt er een psychosociale begeleiding geboden aan 
personen met een interneringsstatuut. Interalia tracht daarbij de schakel te zijn tussen 
de verschillende betrokken partners met oog op toeleiding naar gepaste zorg. De 
geïnterneerde persoon wenst zich te vestigen in de regio Brussel/Waals-Brabant.  

Upgrades bedden 
DD middelen/ 
verslaving 

UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek 
 
 
Alexianen 
Zorggroep Tienen 
 
 
PZ Sint-Alexius 
Grimbergen 

Elisabeth Schoenaerts  
016/45 28 21 
elisabeth.schoenaerts@fracarita.org 
 
dr. Peter Joostens  
016/80 75 11 
peter.joostens@fracarita.org 
  
Tatjana Cammerman 
0496/56 67 78 
tatjana.cammerman@fracarita.org 
 

Elke Saerens 
02/272 49 00 
elke.saerens@fracarita.org 

Enkele ziekenhuisbedden binnen het bestaand behandelaanbod werden geüpgrade 
voor personen met een interneringsstatuut met een dubbeldiagnose 
middelen/verslaving en een bijkomende psychiatrische problematiek. De vraag tot 
opname dient hanteerbaar te zijn binnen de setting van een algemeen psychiatrisch 
ziekenhuis.  

Upgrades bedden 
NAH/Korsakov 

UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek 

Guy Lorent 
016/45 29 76 
guy.lorent@fracarita.org  

Enkele ziekenhuisbedden binnen het bestaand behandelaanbod werden geüpgrade 
voor personen met een interneringsstatuut met een niet aangeboren hersenletsel of 
het syndroom van Korsakov. De vraag tot opname dient hanteerbaar te zijn binnen de 
setting van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. 

Upgrade PVT PVT Kraaienberg 
 
 
 
PVT Salvenbos 

Joris Lybeer 
02/ 270 93 30 
joris.lybeer@fracarita.org 
 
Kate Lippeveldt 
016/45 29 56 
kate.lippeveldt@fracarita.org 

Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de 
inclusiecriteria van een Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Het gaat hier specifiek om 
geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een 
mentale beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met 
een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.  

mailto:lila@cgg-brussel.be
mailto:antonin.artaud@advalvas.be
mailto:agentdeliaison@ambuforest.be
mailto:elisabeth.schoenaerts@fracarita.org
mailto:peter.joostens@fracarita.org
mailto:tatjana.cammerman@fracarita.org
mailto:elke.saerens@fracarita.org
mailto:guy.lorent@fracarita.org
mailto:joris.lybeer@fracarita.org
mailto:kate.lippeveldt@fracarita.org
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Upgrade IBW VZW De Hulster 
 
 
 
VZW Hestia 
 
 
 
VZW Walden 

Corinne Staskowiak 
016/29 87 62 
corinne.staskowiak@dehulster.be 
 
Ariane Dewil  
016/81 90 67 
ariane.dewil@fracarita.org 
 
Ingeborg Laporte  
016/24 05 80 
ingeborg.laporte@fracarita.org 

Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de 
inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het gaat hier specifiek om geïnterneerde personen 
met een psychiatrische problematiek in combinatie met een mentale beperking en/of 
een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met een andere 
psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.  

Crisisbedden UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek 
 
 
UPC KULeuven 
campus 
Kortenberg 

Chanou Vrijdaghs 
016/45 29 99 
chanou.vrijdaghs@fracarita.org 
 
Filip Van Roey 
02/758 056 9 
filip.vanroey@upckuleuven.be 
 

Dit bed kan worden ingevuld in geval van crisis of herval in pathologie, met het oog op 
een zo kortdurend mogelijke opname ter stabilisering en/of heroriëntatie. Deze 
mogelijkheid bestaat voor personen die zich in een ambulante of (semi)residentiële 
context bevinden. Proactief aanmelden in kader van het uitwerken van een crisisplan is 
mogelijk en wordt aangeraden.  
 

Time-out module  UPC Sint-Kamillus 
Bierbeek 

Annelies Devue 
016/452 824 
annelies.devue@fracarita.org 
 
 

De time-out module biedt de mogelijkheid om voor een korte periode uit de verblijfs– 
of behandelcontext te worden gehaald omwille van een problematisch verloop. De 
focus van een time-out ligt op de tijdelijke onderbreking van de lopende 
behandeling/begeleiding. Geïnterneerde personen die in een  ambulante of (semi-) 
residentiële setting   verblijven, kunnen hiervan gebruik maken.  Proactief aanmelden is 
mogelijk en wordt aangeraden. 

Schakelteam 
Internering 

 Alexandra Tureluren 
alexandra.tureluren@schakelteam.be 
Freya Van Imschoot 
freya.vanimschoot@schakelteam.be 
Maryama Diallo 
maryama.diallo@schakelteam.be 
 
www.schakelteam.be 

Doelstelling van het schakelteam is om de doorstroom van geïnterneerde personen, 
vanuit zowel strafinstellingen als zorgvoorzieningen, naar maatschappelijke 
(re)integratie te faciliteren. Het schakelteam biedt informatie omtrent internering, 
advies over de sociale kaart, ondersteuning bij de uitbouw van zorgtrajecten of andere 
vormen van ondersteuning op de werkvloer.  

mailto:corinne.staskowiak@dehulster.be
mailto:ariane.dewil@fracarita.org
mailto:ingeborg.laporte@fracarita.org
mailto:chanou.vrijdaghs@fracarita.org
mailto:filip.vanroey@upckuleuven.be
mailto:annelies.devue@fracarita.org
mailto:alexandra.tureluren@schakelteam.be
mailto:freya.vanimschoot@schakelteam.be
mailto:maryama.diallo@schakelteam.be
http://www.schakelteam.be/
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Netwerk-
coördinatie 
Internering 

 Mieke Goyens 
0476/88 15 56 
mieke.goyens@schakelteam.be 

De netwerkcoördinator faciliteert samenwerkingen tussen partners geestelijke 
gezondheidszorg,  justitie, welzijn,..  in kader van de uitbouw van een zorgcircuit voor 
personen met een interneringsstatuut. Dit alles met als doelstelling adequate zorg te 
bieden aan personen met een interneringsstatuut.   
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Projecten internering  
Hof van Beroep Gent 

 

Project  Voorziening Contactpersoon Toelichting  
Medium-security 
Zorgcircuit 

PC Sint-Jan-
Baptist Zelzate 
(ZH/PVT-bedden) 
 
VZW De 
Vlier/dagkliniek 
Ligarsa 
(IBW en 
outreach) 

Criminologische dienst 
09/342.28.59 
sjb.dienst.criminologie@fracarita.org 
 
Dirk Peys 
09/342.28.28 
dirk.peys@fracarita.org 

ZH- en PVT-bedden voor geïnterneerde mannen en vrouwen die nood hebben aan een 
medium-security omkadering. Finaliteit is doorstroom/re-integratie naar de 
maatschappij, al dan niet via tussenstappen in andere zorgvormen.  

VZW De Vlier beschikt over verschillende beschutte woningen voor geïnterneerde 
personen met een medium-security profiel. Deze woningen bevinden zich op de campus 
van het PC SJB Zelzate en in het centrum van Zelzate. De dagkliniek Ligarsa, gelocaliseerd 
in het centrum van Zelzate is een dagcentrum waar therapeutische ondersteuning, werk, 
vrijetijdsbesteding,… voor deze doelgroep wordt aangeboden. 

Levanta PC Sint-Jan-
Baptist Zelzate 

Lies Mariën 
09/342.28.28 
Lies.marien@fracarita.org  

Levanta is een beveiligde afdeling op de campus van PC SJB Zelzate die zorg en 
behandeling biedt aan geïnterneerde vrouwen met een high-risk en/of high-security 
profiel. Finaliteit is doorstroom naar minder omkaderde zorgvoorzieningen.  

Amplia PC Sint-Jan-
Baptist Zelzate 

Criminologische dienst 
09/342.28.59 
sjb.dienst.criminologie@fracarita.org  

Deze afdeling biedt begeleiding en behandeling aan geïnterneerde personen met een 
verstandelijke beperking die nood hebben aan een medium-security omkadering. In het 
kader van uitstroom wordt een intense samenwerking met de VAPH-sector beoogd. 

Fides-R PC St-Amandus 
Beernem 

Bert Decavel 
050/79.95.61 
bert1.decavel@fracarita.org  
 

Fides-R behandelt daders van seksueel geweld om terugval te voorkomen. Het doel van 
de behandeling bestaat uit hervalpreventie. Naast terugvalpreventie kan ook 
schadebeperking het doel van de behandeling zijn. De doelgroep bestaat uit zowel 
geïnterneerde personen als mensen met een ander juridisch statuut. 

mailto:sjb.dienst.criminologie@fracarita.org
mailto:dirk.peys@fracarita.org
mailto:Lies.marien@fracarita.org
mailto:sjb.dienst.criminologie@fracarita.org
mailto:bert1.decavel@fracarita.org
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Kliniek voor 
forensische 
psychiatrie 

APZ St-Lucia St-
Niklaas 

Stefanie Oltenfreiter 
03/760.07.64 
soltenfreiter@apzst-lucia.be 
 

De afdeling KFP behandelt daders van seksueel geweld om terugval te voorkomen. Het 
doel van de behandeling bestaat uit hervalpreventie. Naast terugvalpreventie kan ook 
schadebeperking het doel van de behandeling zijn. De doelgroep bestaat uit zowel 
geïnterneerde personen als mensen met een ander juridisch statuut. 

Forensische 
afdeling voor 
dubbeldiagnose 

PC St-Jan Eeklo Koen Lefevre 
09/376.97.11 
Verpleeg.dir@psyeeklo.be  

Een residentiële behandelunit voor geïnterneerde personen met een psychiatrische 
problematiek in combinatie met middelenmisbruik of -afhankelijkheid, waarbij het 
stadium van fysieke ontwenning voorbij is. 

Forensische 
afdeling voor 
dubbeldiagnose 

PC Gent-Sleidinge Dirk Plasschaert 
09/358.04.11 
Dirk.plasschaert@pcgs.be  

Een residentiële behandelunit voor geïnterneerde personen met een psychiatrische 
problematiek in combinatie met middelenmisbruik of -afhankelijkheid, waarbij het 
stadium van fysieke ontwenning voorbij is. 

Upgrades bedden 
NAH/Korsakov 

PC Menen, 
afdeling De 
Wierde 

Dr. Luc Renier 
056/52.14.51 
Dr.renier@cigb.be  

De Wierde biedt begeleiding aan onder andere geïnterneerde personen met een niet 
aangeboren hersenletsel en syndroom van Korsakov. Daarnaast worden ook mensen 
met blijvende acute psychotische stoornissen geïncludeerd. 

Upgrades bedden 
NAH/Korsakov 

PC St-Amandus 
Beernem, 
afdelingen 
Wegwijs 1 en 2 

Afdeling Wegwijs 
050/79.95.71 
Amandus.wegwijs1@fracarita.org  

Voor een doelgroep van mensen met NAH met nood aan crisisopvang en/of  in functie 
van evaluatie. Focus op crisisopvang, bed op recept (BOR), beeldvorming, 
diagnosestelling en oriëntatie. Daarnaast biedt de afdeling eveneens een open opname- 
en behandelcontext aan volwassenen met amnestische en executieve problemen, 
hoofdzakelijk ten gevolge van langdurig ethylmisbruik (type Korsakov). 
 

mailto:soltenfreiter@apzst-lucia.be
mailto:Verpleeg.dir@psyeeklo.be
mailto:Dirk.plasschaert@pcgs.be
mailto:Dr.renier@cigb.be
mailto:Amandus.wegwijs1@fracarita.org
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Residentiële 
upgrades 
dubbeldiagnose 

PC St-Amandus 
Beernem  
 
 
 
PC Gent-Sleidinge  
 
 
 
PC St-Jan Eeklo 
 
 
 
PC Menen 

Opnamecoördinator 
050/79.95.69 
Sint.amandus@fracarita.org  
 
 
Filip Meersschaut 
09/358.04.11 
Filip.meersschaut@pcgs.be  
 
Koen Lefevre 
09/376.97.11 
Verpleeg.dir@psyeeklo.be 
 
Dr. Luc Renier 
056/52.14.51 
Dr.renier@cigb.be 

Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de 
inclusiecriteria van een algemeen psychiatrisch ziekenhuis. Het betreft specifiek 
geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een 
mentale beperking en/of een middelenproblematiek. Daarnaast kunnen ook 
geïnterneerde personen met een andere psychiatrische problematiek aangemeld 
worden.  

Upgrade PVT PVT St-Jan Eeklo 
 
 
 
 

Koen Lefevre 
09/376.97.11 
Verpleeg.dir@psyeeklo.be   
 
 

Er is inclusie mogelijk van personen met een interneringsstatuut, die voldoen aan de 
inclusiecriteria van een Psychiatrisch Verzorgingstehuis. Het Psychiatrisch 
Verzorgingstehuis streeft ernaar om een aangenaam woonklimaat te bieden aan 
bewoners met een chronische, gestabiliseerde psychische problematiek. 

mailto:Sint.amandus@fracarita.org
mailto:Filip.meersschaut@pcgs.be
mailto:Verpleeg.dir@psyeeklo.be
mailto:Dr.renier@cigb.be
mailto:Verpleeg.dir@psyeeklo.be
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Crisismodule 
voor 
geïnterneerde 
personen 

PC St-Amandus 
Beernem  
 
 
PC Gent-Sleidinge  
 
 
 
PC Caritas Melle 
 
 
 
PC Menen 

Opnamecoördinator 
050/79.95.69 
Sint.amandus@fracarita.org  
 
Filip Meersschaut 
09/358.04.11 
Filip.meersschaut@pcgs.be  
 
Opnamedienst 
09/210.68.68 
Celine.matton@pccaritas.be  
 
Afdeling Cura 
056/52.14.63 
Dr.renier@cigb.be 

Deze plaatsen kunnen worden benut in geval van crisis of herval in pathologie, met het 
oog op een zo kortdurend mogelijke opname ter stabilisering en/of heroriëntatie. Deze 
mogelijkheid bestaat voor personen die zich in een ambulante of (semi)residentiële 
context bevinden. Proactief aanmelden in kader van het uitwerken van een crisisplan is 
mogelijk en wordt aangeraden.  
 

Verbeter-
projecten 

  In 2014 werden projecten ter verbetering van de in- en doorstroom van geïnterneerde 
personen in een zorgcircuit opgestart.  

1. F2B-teams PC St-Jan-Baptist 
Zelzate 
 
 
PC St-Amandus 
Beernem  
 
 
APZ St-Lucia St-
Niklaas 
 
 

Veerle De Reu 
0470/20.06.82 
veerle.de.reu@fracarita.org  
 
Bert Decavel 
050/79.95.61 
bert1.decavel@fracarita.org  
 
Flo Peeters 
0491/56.49.34 
for2b@apzst-lucia.be  

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. 
Er wordt geopereerd vanuit drie ‘subteams’, elk vanuit zijn eigen uitvalsbasis, met elk zijn 
(forensische) expertise. 

- Zelzate: Oost- en West-Vlaanderen, geen seksueel delinquenten 
- Beernem: West-Vlaanderen, seksueel delinquenten 
- St-Niklaas: Oost-Vlaanderen, seksueel delinquenten 

mailto:Sint.amandus@fracarita.org
mailto:Filip.meersschaut@pcgs.be
mailto:Celine.matton@pccaritas.be
mailto:Dr.renier@cigb.be
mailto:veerle.de.reu@fracarita.org
mailto:bert1.decavel@fracarita.org
mailto:for2b@apzst-lucia.be
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2. Villa Voortman 
Gent 

PC Gent-Sleidinge  
 

Dirk Bryssinck 
0471/90.54.99 
dirk_bryssinck@yahoo.com  

Villa Voortman is een laagdrempelig ontmoetingshuis, werkend volgens de principes van 
de sociale psychiatrie. De doelgroep betreft volwassenen met een 
dubbeldiagnoseproblematiek die moeilijk toegang krijgen tot de reguliere hulpverlening 
om tal van redenen (therapieresistentie) soms omschreven als 'zorgwekkende 
zorgvermijders'. Ook geïnterneerde personen kunnen in Villa Voortman terecht. 

Upgrades IBW De Wende Eeklo 
 
 
 
Waasland 
 
 
 
Reymeers Lede 
 
 
 
Vlaamse 
Ardennen 
Zottegem 
 
Domos/ 
Hand in Hand 
Gent 
 
Eigen Woonst 
Menen 
 
 
Oostende-
Westkust 
 
 
SaMENSpel 
Izegem 

Els Vandoorne 
09/376.97.33 
cor.dewende@psyeeklo.be 
 
Peter Marissen 
03/760.07.00 
pmarissen@apzst-lucia.be 
 
Veerle Vanderstraeten 
053/80.87.46 
veerle.vanderstraeten@reymeers.be  
 
Ann Artois 
09/342.05.96 
aartois@bwvlardennen.be  
 
Jan De Rycke 
09/223.69.72 
Jan.de.rycke@vzw-domos.be  
 
Christophe Raes 
0498/69.30.89 
Christophe.raes@eigenwoonst.be  
 
Greet Verhellen 
059/44.56.72 
Greet.verhellen@bwow.be  
 
Pieter Vierstraete 
051/31.18.02 

De doelgroep van deze upgrades betreft personen met een interneringsstatuut, die 
voldoen aan de inclusiecriteria van Beschut Wonen. Het betreft meer specifiek 
geïnterneerde personen met een psychiatrische problematiek in combinatie met een 
mentale beperking en/of een middelenproblematiek. Ook geïnterneerde personen met 
een andere psychiatrische problematiek kunnen aangemeld worden.  

mailto:dirk_bryssinck@yahoo.com
mailto:cor.dewende@psyeeklo.be
mailto:ariane.dewil@fracarita.org
mailto:veerle.vanderstraeten@reymeers.be
mailto:aartois@bwvlardennen.be
mailto:Jan.de.rycke@vzw-domos.be
mailto:Christophe.raes@eigenwoonst.be
mailto:Greet.verhellen@bwow.be
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Beschut Wonen 
Brugge  

Vierstaete.pieter@samenspel.be  
Christine Descamps 
050/44.50.90 
Christine.descamps@beschutwonenbr
ugge.be  

Schakelteam 
Internering 

 Joyce Vanspeybroeck 
joyce.vanspeybroeck@schakelteam.be  
 
Ann-Sophie Decuyper 
ann-
sophie.decuyper@schakelteam.be  
 
Sophia De Seranno 
sophia.deseranno@schakelteam.be  
 
Catherine Destickere 
catherine.destickere@schakelteam.be  
 
Siel Dejonckheere 
Siel.dejonckheere@schakelteam.be  
 

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. 

Netwerk-
coördinatie 

 Joris Dheedene 
Netwerkcoördinator 
joris.dheedene@schakelteam.be 
joris.dheedene@fracarita.org  

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.   

 

 

mailto:Vierstaete.pieter@samenspel.be
mailto:Christine.descamps@beschutwonenbrugge.be
mailto:Christine.descamps@beschutwonenbrugge.be
mailto:joyce.vanspeybroeck@schakelteam.be
mailto:ann-sophie.decuyper@schakelteam.be
mailto:ann-sophie.decuyper@schakelteam.be
mailto:sophia.deseranno@schakelteam.be
mailto:catherine.destickere@schakelteam.be
mailto:Siel.dejonckheere@schakelteam.be
mailto:joris.dheedene@schakelteam.be
mailto:joris.dheedene@fracarita.org

