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Inleiding
We zijn verheugd dat deze clusterring 2 eilanden bijeen brengt met name “ Justitie” en anderzijds
“ Geestelijke Gezondheidzorg”. Zodoende kunnen we elkaars werelden beter leren kennen. Ondanks
dat vele actoren al vaak met elkaar samengewerkt hebben in het begeleiden van
justitiabelen/cliënten/patiënten doorgronden we elkaars finaliteiten toch onvoldoende. Het is
belangrijk elkaars rollen, functies, mandaten te leren kennen om de (bestaande)
samenwerkingsverbanden uit te bouwen en/of te versterken.
In de steeds complexer wordende maatschappij worden we allen geconfronteerd met multiproblematieken en /of complexe psychiatrische problematieken. Eén van die multiproblematieken
waar mensen met psychische noden plotseling mee geconfronteerd kunnen worden, kan een
justitieel probleem zijn: als slachtoffer of als dader. Het is aangewezen dat we via de
justitiabele/cliënt/patiënt vernemen welke begeleidingen lopende zijn zodat we de lopende
begeleidingen en de door de magistratuur opgelegde begeleidingsvoorwaarden zo goed mogelijk op
elkaar afstemmen en elkaar- volgens de door de wet toegelaten principes- informeren.
Dat er naar Justitie vele vragen rijzen met betrekking tot:
In welke fase van de strafrechtsketen zit een justitiabele? Onder welk justitieel mandaat wordt
betrokkene opgevolgd? Wie is de opdrachtgever en wie is de controlerende instantie? Heeft
betrokkene voorwaarden opgelegd gekregen? Hoe lang loopt de proeftermijn? Wat doet een
justitieassistent? Welke informatie kan uitgewisseld worden tussen justitieassistenten en
GGZpartners? Waarom komt er bij de niet naleving van voorwaarden niet steeds onmiddellijk een
reactie van “Politie”/”Justitie”? Waarom kan een maatregel herroepen worden, net nu de
GGZbegeleiding goed loopt? Hoe kunnen we crisissen in zorg aanpakken binnen een justitieel
mandaat?
Dat er naar GGZ vele vragen rijzen met betrekking tot:
Naar welke dienst verwijzen we best een justitiabele door met een bepaalde psychische
problematiek? Waarom werkt GGZ op vrijwillige basis en niet steeds aanklampend? Waarom slaagt
een justitiabele er niet in om door de intake te geraken? Waarom wordt een bepaalde cliënt met
psychische noden geweigerd? Waarom moet een bepaalde problematiek eerst aangepakt worden
om toegelaten te worden in de begeleiding en waarom kan dit niet tegelijk opgestart worden? Hoe
bespreken we best de feiten, de maatregel en de opgelegde voorwaarden bij een persoon met een
borderlineproblematiek, na een psychose, …?
Kortom vele vragen met antwoorden – bij de partners. Ontmoet elkaar, leer elkaars wereld
kennen…alleen zo kunnen we samen op weg in ons gemeenschappelijk doel naar de
justitiabele/cliënt/patiënt met psychische noden!
Namens de werkgroep,
Sara Goossens, directeur Justitiehuis, VO, Departement WVG, afdeling Justitiehuizen
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Lokale Politiezone Gent
Antonius Triestlaan 12
9000 Gent
ZORGEENHEID
Dienst Maatschappelijke Zorg
Maatschappelijke Recherche
AANBOD
- Voor wie
Voor een persoon met een psychische problematiek die zich in een crisissituatie bevindt
en/of zijn/haar omgeving.
-

Werkingsgebied
Grondgebied van de Politiezone Gent

-

Wat
De omgeving stelt een crisissituatie vast en doet beroep op de politie of de politie stelt zelf
een crisissituatie vast:
De politie beschikt over politionele en juridische informatie (Bijvoorbeeld omtrent het
statuut van de patiënt). Bij vermoeden van een psychische problematiek wordt in overleg
met de omgeving de huisarts of dokter van wacht gecontacteerd
De betrokken en gekende hulpverlening wordt gecontacteerd (Mobil Crisis Team, MOBiL
Team, …)
Op basis van de ingewonnen informatie en de beoordeling van de psychische toestand wordt
de nodige zorg zo spoedig mogelijk georganiseerd. Zo nodig wordt er doorverwezen naar de
betrokken hulpverleningsector.

-

Exclusiecriteria
Geen

-

Capaciteit
Politie Gent is 24u/24u beschikbaar en bereikbaar
Dienst Maatschappelijk Zorg is elke werkdag bereikbaar van 08.30-17.00
Maatschappelijke Recherche is elke werkdag bereikbaar van 08.30-17.00

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Melding door derden:
o via het onthaal (Algemeen Politiecentrum Gent of via één van de
buurtcommissariaten)
o telefonisch op het noodnummer of algemeen telefoonnummer
o Ambtshalve vaststelling door de Politie zelf.
-

Wachtlijst
Zo spoedig mogelijke interventie, afhankelijk van de ernst van andere binnenkomende
oproepen

-

Begeleidingsduur
Niet van toepassing
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CONTACTPERSOON
- Wie
Dienst Maatschappelijke Zorg (Lokale Politie Gent)
-

Contactgegevens
Telefonisch bereikbaar op 09/266.67.56

-

Wanneer te bereiken
Dagelijks tijdens kantooruren

WEBSITE
www.lokalepolitie.be/5415
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Justitiehuis Gent
Cataloniëstraat 6-9
9000 Gent
De justitiehuizen gingen op 1/1/2015 over van de FOD Justitie naar het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, afdeling justitiehuizen.
AANBOD
- Werkingsgebied
Gerechtelijk arrondissement Gent
-

Wat
Het justitiehuis bejegent burgers in het kader van 4 opdrachten:
o Eerstelijnswerking: justitieassistenten en advocaten verstrekken aan burgers gratis
en anoniem informatie in en om justitie en verwijzen indien nodig passend door.
o Burgerlijke opdrachten: justitieassistenten adviseren de familierechtbank inzake
omgangsregeling van kinderen, …
o Slachtofferonthaal: justitieassistenten informeren slachtoffers over de juridische
procedures, doen bijstand bij dossierinzage en bij zittingen
o Strafrechtelijke opdrachten: justitieassistenten voeren beknopte
voorlichtingsrapporten en maatschappelijke enquêtes uit om de magistratuur te
informeren
o begeleiden de opgelegde algemene en geïndividualiseerde voorwaarden in het kader
van een maatregel / straf opgelegd door de magistratuur

-

Exclusiecriteria
Justitieassistenten werken “op mandaat van een opdrachtgever” voor “de duur van de
opgelegde proeftermijn” .

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Van maandag tot donderdag: 9u – 12u30 en 13u30 - 17 u
Vrijdag: 9u - 12u30 en 13u30 – 16u
Dinsdagavond: op afspraak tot 19u30
o

o

Eerstelijnswerking:
 “Burgers” kunnen zich aanbieden tijdens de openingsuren van het
justitiehuis voor eertelijnshulp bij een justitieassistent of bij de advocatenlijn
(Opgelet voor de advocatenlijn zijn er specifieke momenten voor de
persoonlijke gesprekken en specifieke momenten voor de telefonische
permanentie op 09/269.62.56)
 “Diensten” kunnen voor hun juridische vragen rechtstreeks terecht bij de
advocatenlijn op het speciaal telefoonnummer 09/269.62.58
De bureelgesprekken en huisbezoeken binnen burgerlijke opdrachten,
strafrechtelijke opdrachten, slachtofferonthaal gebeuren op afspraak.

CONTACTPERSOON
-

Wie
Sara Goossens
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Directeur Justitiehuis Gent
-

Contactgegevens
Algemeen nummer : 09/269.62.20
Sara Goossens: 09/ 269 62 21 of 0497 51 84 10
sara.goossens@wvg.vlaanderen.be

WEBSITE
www.departementwvg.be
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Justitiehuis Oudenaarde
Lappersfort 1
9700 Oudenaarde
De justitiehuizen gingen op 1/1/2015 over van de FOD Justitie naar het departement Welzijn,
Volksgezondheid en Gezin, afdeling justitiehuizen
AANBOD
- Werkingsgebied
Gerechtelijk arrondissement Oudenaarde
-

Wat
Het justitiehuis bejegent burgers in het kader van 4 opdrachten:
o Eerstelijnswerking: justitieassistenten en advocaten verstrekken aan burgers gratis
en anoniem informatie in en om justitie en verwijzen indien nodig passend door.
o Burgerlijke opdrachten: justitieassistenten adviseren de familierechtbank inzake
omgangsregeling van kinderen, …
o Slachtofferonthaal: justitieassistenten informeren slachtoffers over de juridische
procedures, doen bijstand bij dossierinzage en bij zittingen
o Strafrechtelijke opdrachten: justitieassistenten voeren beknopte
voorlichtingsrapporten en maatschappelijke enquêtes uit om de magistratuur te
informeren
o begeleiden de opgelegde algemene en geïndividualiseerde voorwaarden in het kader
van een maatregel / straf opgelegd door de magistratuur

-

Exclusiecriteria
Justitieassistenten werken “op mandaat van een opdrachtgever” voor “de duur van de
opgelegde proeftermijn” .

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Van maandag tot woensdag: 9u – 12u en 13u - 16u30
Donderdag: 9u – 12u en 13u – 19u
Vrijdag: 9u - 12u30 en 13u30 – 16u
o

o

Eerstelijnswerking:
 “Burgers” kunnen op dinsdag- en donderdagvoormiddag tussen 10 u en 12 u
langskomen in het justitiehuis voor een gratis eerste oriënterend juridisch
advies aangeboden door een advocaat. De advocaat kan onmogelijk een
volledig juridisch advies verlenen.
De bureelgesprek en huisbezoeken binnen burgerlijke opdrachten, strafrechtelijke
opdrachten, slachtofferonthaal gebeuren op afspraak.

CONTACTPERSOON
-

Wie
Petra Van Audenhove
Directeur Justitiehuis Oudenaarde
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-

Contactgegevens
055/31 21 44
petra.vanaudenhove@wvg.vlaanderen.be

WEBSITE
www.departementwvg.be
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UilenSpiegel vzw
Hovenierstraat 45
1080 Brussel
ZORGEENHEID
Werkgroep Rechtsbescherming
AANBOD
- Voor wie
Voor mensen met een psychische kwetsbaarheid: ook geïnterneerden
-

Werkgebied
Vlaanderen en Brussel

-

Wat
o
o

Regionaal aanbod: lezingen en ontmoetingen
Werkgroep rechtsbescherming
 2015: beperkt project internering
 2016: uitgebreid project internering

CONTACTPERSOON
- Wie
Jan Delvaux
-

Contactgegevens
Jan.delvaux@uilenspiegel.net
tel. 02 410 19 99 (di,wo,vrij)

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de Kantooruren

WEBSITE
www.uilenspiegel.net
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Similes
Familievereniging geestelijke gezondheid
Provinciaal kantoor Oost-Vlaanderen in Drongen en de plaatselijke Similesafdelingen in het gebied
Gent-Eeklo
Oude Abdij
Drongenplein 26
9031 Drongen
AANBOD
- Voor wie
Sommige activiteiten staan open voor elke geïnteresseerde, andere activiteiten zijn enkel
toegespitst op ouders, partners, broer/zus, en kinderen van personen met een psychische
kwetsbaarheid.
-

Werkingsgebied
Het hele werkingsgebied van het project 107 Gent-Eeklo en bij uitbreiding de hele provincie.

-

Wat
o

o

Informatieve bijeenkomsten en reeksen voor geïnteresseerden en familieleden van
mensen met een psychische kwetsbaarheid, aparte werking Similes families van
geïnterneerden in Vlaams Brabant en Oost-Vlaanderen.
Ontmoetingsactiviteiten en zelfzorgbijeenkomsten voor familieleden.

-

Exclusiecriteria
Voor de informatieve bijeenkomsten zijn er geen exclusiecritieria; sommige specifieke
reeksen en zeker de ontmoetingsactiviteiten zijn enkel bedoeld voor familieleden van
mensen met een psychische kwetsbaarheid.

-

Capaciteit
Afhankelijk van de soort bijeenkomst varieert dit tussen 10 – 100 deelnemers

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Iedereen kan zonder voorafgaandelijke aanmelding deelnemen aan open activiteiten en voor
sommige bijeenkomsten is inschrijven op voorhand verplicht.
CONTACTPERSOON
- Wie
Provinciaal Similes kantoor Oost-Vlaanderen
-

Contactgegevens
Similesadvieslijn 016 244 200
info@similes.be

-

Wanneer te bereiken
Tijdens de kantooruren, volgens beschikbaarheid, maar in elk geval tussen 10u en 12u (intern
permanentiesysteem binnen Similes)

WEBSITE nl.similes.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Regio Gent-Eeklo
Holstraat 23
9000 Gent
ZORGEENHEID
JAC (Jongerenonthaal)
AANBOD
- Voor wie
Voor alle jongeren van 12 tot 25 jaar
-

Werkingsgebied
Gent - Eeklo - Deinze

-

Wat
Het JAC is een deelwerking van het Centrum Algemeen Welzijnswerk. Men biedt er
vraagverheldering, informatie, advies, doorverwijzing,.. rond alle jongerenthema’s en
problematieken.

-

Exclusiecriteria
Geen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid?
Jongeren kunnen langskomen tijdens de openingsuren, met of zonder afspraak. Men kan zich
ook telefonisch aanmelden tijdens de openingsuren. Ook aanmelden via mail of chat
(netwerk JAC online)
-

Wachtlijst
Geen

CONTACTPERSOON
- Wie
De aanwezige medewerkers
-

Contactgegevens
09 265 04 70
jac.genteeklo@cawoostvlaanderen.be

-

Wanneer te bereiken
maandag en vrijdag: van 10u tot 18u
dinsdag en donderdag: van 14u tot 18u
woensdag: van 10u tot 20u

WEBSITE
www.jac.be
www.cawoostvlaanderen.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Regio Gent-Eeklo
Oude Houtlei 124
9000 Gent
ZORGEENHEID
CAW-Onthaal
AANBOD
- Voor wie
Voor elke burger om het even welke informatie of hulpvraag
Voor jongeren tot 25 jaar is er een apart aanbod
Er is een consultaanbod voor hulpverleners of andere derden
-

Werkingsgebied
Gent-Eeklo-Deinze

-

Wat
Aanbod van vraagverheldering, info, advies, doorverwijzing, toeleiding.

-

Exclusiecriteria
Geen

-

Capaciteit
Onbeperkt

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Iedere burger kan zich vrij aanmelden op het onthaal zonder afspraak tijdens de
openingsuren.
Buiten de vrije openingsuren kan men komen op afspraak.
Men kan zich ook telefonisch aanmelden. Emailhulpverlening en chathulpverlening is
mogelijk. Er is ook een aanbod voorzien in Eeklo.
Het aanbod is gratis.
-

Wachtlijst
Er is geen wachtlijst, soms moet je op vrije permanentiemomenten wel wachten …

-

Begeleidingsduur
Het CAW-Onthaal doet de indicatiestelling en verwijst door naar de vervolgbegeleiding
binnen CAW of naar andere diensten buiten CAW.
Voor de verwijzingen binnen het CAW heeft het CAW-Onthaal een mandaat.

CONTACTPERSOON
- Wie
De aanwezige medewerkers
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-

Contactgegevens
Gent 09 265 04 00
Eeklo 09 377 39 39
Of 078/150 300

-

Wanneer te bereiken
Gent
Telefonisch: alle werkdagen van 9-17u
Zonder afspraak: alle werkdagen van 9-13u
Of na afspraak
Email: onthaal.gent@cawoostvlaanderen.be
Eeklo, Zuidmoerstraat 136, bus 1, 9900 Eeklo
Maandag en woensdag
Zonder afspraak: van 9-12u
Of na afspraak
Email: onthaal.eeklo@cawoostvlaanderen.be

WEBSITE
www.cawoostvlaanderen.be
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CAW Oost-Vlaanderen
Elyzeese Velden 7
9000 Gent
ZORGEENHEID
Crisisteam De Schelp
AANBOD
- Voor wie
Alle crisisvragen ongeacht de leeftijd en problematiek.
-

Werkingsgebied
Enkel Oost-Vlaanderen voor minderjarigen, ruimer voor meerderjarigen.

-

Wat
o
o
o

Crisismeldpunt minderjarigen en volwassenen
Consult i.v.m crisisvragen
Als er crisishulp nodig is, dan kan het crisisteam, na een grondige vraagverheldering,
volgend aanbod doen:
 Crisisinterventie: opheffen van crisis en hulpverleningstraject mogelijk maken
 Crisisbegeleiding, al dan niet gekoppeld aan mogelijke crisisopvang: Intensieve
begeleiding gericht op een veranderingsproces.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid?
24u/24u, 7/7
-

Begeleidingsduur
o Voor meerderjarigen, zo kort mogelijk, zo lang als nodig.
o Voor minderjarigen duidelijk omschreven:
 Interventie: 1 – 3 dagen
 Begeleiding: max. 28 dagen
 Opvang: max periode van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen

CONTACTPERSOON
- Contactgegevens
Crisisteam De Schelp
09/265 04 90
crisisteam@cawoostvlaanderen.be
-

Wanneer te bereiken
24u/24u, 7d/7d
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CGG Eclips
Bernard Spaelaan 141
9000 Gent
ZORGEENHEID
Forensische zorg
AANBOD

-

Preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend gedrag
o Voor wie




o

Wat







o

-

Meerderjarige plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag, al dan niet
met een gerechtelijke maatregel. Prioritair betreft het daders van seksueel
misbruik bij minderjarigen en daders met een psychoseksuele problematiek
en een verhoogd risico op herval.
Personen met pedofiele verlangens die willen werken aan het voorkomen
van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ons behandelaanbod bestaat uit individuele psychotherapie en, indien
geïndiceerd, medisch-psychiatrische consulten.
We hebben een groepsaanbod voor plegers van seksueel
grensoverschrijdend gedrag. Binnen de behandeling wordt de omgeving van
de cliënt betrokken waar mogelijk.
We werken in functie van kwaliteitsvolle hulpverlening nauw samen met
de verwijzer en met andere betrokken hulpverleners, en dit volgens vooraf
vastgelegde afspraken.
Behandelplanning wordt ondersteund
door psychodiagnostiek en risicotaxatie

Exclusiecriteria
 Hoge mate van psychopathie
 Ambulante setting ontoereikend
 Hoog risico op herval
 Indien er sprake is van een primair drugsprobleem, kan deze persoon binnen
CGG Eclips worden doorverwezen naar de Verslavingszorg
 De Nederlandse taal niet voldoende beheersen

Psychologische hulp aan gedetineerden
o Voor wie:
 Gedetineerden en geïnterneerden in de gevangenissen van Gent,
Dendermonde en Oudenaarde
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o

Wat





o

-

Ons hulpverleningsaanbod binnen de gevangenis bestaat in eerste instantie
uit individuele psychotherapeutische gesprekken
In de gevangenis van Gent hebben we ook een groepsaanbod rond ‘omgaan
met stress’. In het najaar van 2014 starten we in de gevangenis van Gent ook
met een groepsaanbod specifiek gericht naar langgestrafte vrouwelijke
gedetineerden.
We werken in functie van kwaliteitsvolle hulpverlening nauw samen met
andere betrokken hulpverleners, en dit volgens vooraf vastgelegde afspraken

Exclusiecriteria
 Geen vaste exclusiecriteria

Postpenitentiaire werking voor niet-seksueel delinquenten
o

Voor wie:
 We richten ons tot gedetineerden of ex-gedetineerden met
uitgangsvergunningen bij wie hervalpreventie rond het gepleegde delict tot
de juridische voorwaarden behoort en die wonen in Oost-Vlaanderen of die
in Oost-Vlaanderen zullen reclasseren.

o

Wat










o

Cliënten die worden aangemeld voor een postpenitentiaire behandeltraject
starten, na intake, hun behandeling met een kortdurend groepsaanbod via
uitgangsvergunningen. Dit groepsaanbod biedt de cliënt de mogelijkheid om
te onderzoeken wat ambulante psychotherapie gericht op hervalpreventie
voor hem kan betekenen en of hij bereid is hier het engagement voor aan te
gaan.
Door het volgen van het groepsaanbod kunnen zowel therapeut als cliënt
onderzoeken of een verder postpenitentiair behandeltraject aangewezen is.
Dit vervolgtraject bestaat uit individuele psychotherapeutische gesprekken.
Tijdens detentie blijft dit vervolgtraject beperkt tot 8 sessies; na detentie
kent de behandeling geen vooraf vastgelegde maximumduur.
Individuele psychotherapeutische gesprekken worden, indien geïndiceerd,
aangevuld met medisch-psychiatrische consultaties.
Binnen de behandeling wordt de omgeving van de cliënt betrokken waar
mogelijk.
We werken in functie van kwaliteitsvolle hulpverlening nauw samen met de
verwijzer en met andere betrokken hulpverleners, en dit volgens vooraf
vastgelegde afspraken.
Behandelplanning wordt ondersteund door psychodiagnostiek en
risicotaxatie

Exclusiecriteria
 Hoge mate van psychopathie
17







Ambulante setting ontoereikend
Hoog risico op herval
Ontbreken van enig zicht op ambulante reclassering
Indien er sprake is van een primair drugsprobleem, kan deze persoon binnen
CGG Eclips worden doorverwezen naar de verslavingszorg
De Nederlandse taal niet voldoende beheersen

PRAKTISCH
-

Werkingsgebied
Oost-Vlaanderen

-

Toegankelijkheid
 Locatie:
1. Preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend
gedrag: Gent + zitdagen in Oudenaarde en Lokeren
2. Psychologische hulp aan gedetineerden: Oost-Vlaamse gevangenissen
3. Postpenitentiaire werking voor niet-seksueel delinquenten: Gent


Aanmelding:
1. Preventie, begeleiding en behandeling van seksueel grensoverschrijdend
gedrag & postpenitentiaire werking voor niet-seksueel delinquenten
1. De aanmelding gebeurt telefonisch door de verwijzende instantie of
cliënt en dit bij voorkeur tussen 13u30 en 14u (maandag tot
vrijdag). Voor opgelegde begeleiding vanuit justitie vragen we
steeds een rechtstreekse aanmelding door het justitiehuis of door
de psychosociale dienst van de gevangenis.
2. Indien de verwijzing gebeurt door de PSD, wordt een telefonische
aanmelding gevolgd door het opsturen van een PSD-verslag en
een motivatiebrief van betrokkene.
2. Psychologische hulp aan gedetineerden: Gedetineerden en
geïnterneerden kunnen bij ons terecht door een vraag te richten aan
Justitieel Welzijnswerk (JWW), de psychosociale dienst (PSD) en de
medische dienst. In de gevangenis van Gent kunnen ook Centrum OBRA,
het Zorgteam en het Suïcidemeldpunt naar ons doorverwijzen.

-

Wachtlijst
Geen wachtlijst

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van de behandelingsnoden van de patiënt en afhankelijk van de voorwaarden van
justitie
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CONTACTPERSOON
-

Wie
Greet Aelvoet (teamleider)

-

Contactgegevens
09/235 22 41
forensischezorg@cggeclips.be

-

Wanneer te bereiken
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u00

-

WEBSITE
www.cggeclips.be
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CGG Zuid-Oost-Vlaanderen
Sint-Jozefsplein 2A
9700 Oudenaarde
Vestigingsplaats CGG Oudenaarde, Sint-Jozefsplein 2A, 9700 Oudenaarde
Vestigingsplaats CGG Zottegem, Godveerdegemstraat 61, 9620 Zottegem
Vestigingsplaats CGG Geraardsbergen, Abdijstraat 2-4, 9500 Geraardsbergen

ZORGEENHEID
Forensisch Team
AANBOD
- Voor wie:
o Plegers van drugsdelicten, alcoholgerelateerde feiten, vermogens- en/of
gewelddelicten die onder BIS, VOV, of probatie staan (GAM-statuut);
o (Ex-)gedetineerden of cliënten onder Elektronisch Toezicht (ET);
o Mensen met een agressieproblematiek die (nog) geen juridische maatregel hebben.
-

Werkingsgebied
Gerechtelijk arrondissement Oudenaarde en randgemeenten

-

Wat
Ambulante individuele therapie, individuele vorming en groepsvorming

-

Exclusiecriteria
o Acute psychosen
o Seksueel delinquenten

-

Capaciteit
In totaal 4.5 VTE

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding gebeurt op verwijzing van een justitiële of andere dienst of op eigen initiatief,
telefonisch via het secretariaat of telefonisch/per mail met één van de medewerkers van het
Forensisch Team
-

Wachtlijst
Geen

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van de duur van de gerechtelijke maatregel en van de vraag van de cliënt

CONTACTPERSOON
- Contactpersoon
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Saskia Lahorte, coördinator Forensisch Team
-

Contactgegevens
Saskia.Lahorte@zov.be
078/155570

-

Wanneer te bereiken
Van maandag tot en met vrijdag tijdens de kantooruren

WEBSITE
www.zov.be
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AZiS+
Vangnet-, advies-, en bemiddelingsfunctie
Elyzeese Velden 74
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Personen met een ernstige en langdurige psychiatrische problematiek (met verblijfplaats in
Gent-Eeklo) die buiten de hulpverlening (dreigen te) vallen of niet bereikt worden EN
waarvoor de gewone procedures aanmelding, verwijzing en gedwongen opname geen
uitkomst bieden of niet gewenst zijn.
-

Werkingsgebied
Arrondissement Gent en arrondissement Eeklo

-

Wat
o

o

Het uittekenen van zorgtrajecten aan de hand van een wekelijkse overlegtafel met
vaste partners (OCMW, straathoekwerk, brugteam CAW, MOBiL team, MCT, MSOC,
Maatschappelijke cel politie Gent, PC Gent-Sleidinge, PC dr. Guislain, PZ St. Camillus,
PC Caritas, PAAZ St. Lucas en PAAZ Jan Palfijn.)
Outreachmedewerker

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelden kan bij het Netwerkpunt (netwerkpunt@pakt.be) met een aanmeldformulier (op
www.azis.be)
-

Wachtlijst
n.v.t.

-

Begeleidingsduur
Zo lang de nood tot opvolging vanuit AZiS+ bestaat

CONTACTPERSOON
- Wie
Liesbeth Reynders
-

Contactgegevens
netwerkpunt@pakt.be
09/2167470 – 0490/445941

-

Wanneer te bereiken
Telefonisch elke werkdag (behalve woensdag) tussen 9u en 12u of via e-mail

WEBSITE
www.azis.be
www.pakt.be
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Mobiel Crisisteam
Dok Noord 6 – De Pintelaan 185
9000 Gent

AANBOD
- Voor wie
Volwassenen vanaf 18 jaar in de thuissituatie met een psychiatrische problematiek in een
acute crisis
-

Werkingsgebied
Gent en randgemeenten Afsnee, Desteldonk, Drongen, Gentbrugge, Ledeberg, Mariakerke,
Mendonk, Oostakker, Sint-Amandsberg, Sint-Denijs-Westrem, Sint-Kruis-Winkel,
Wondelgem, Zwijnaarde; Destelbergen, Heusden; Melle, Gontrode; Evergem, Wippelgem,
Doornzele, Kerkbrugge, Langerbrugge, Belzele, Ertvelde, Rieme, Sleidinge, Kluizen;
Lovendegem, Vinderhoute; Merelbeke, Bottelare, Lemberge, Melsen, Munte, Schelderode;
De Pinte, Zevergem; St-Martens-Latem, Deurle; Lochristi, Hyfte, Beervelde, Zaffelare,
Zeveneken.

-

Wat
Men kan beroep doen op het MCT voor psychiatrische crisissen zoals suïcidedreiging , acute
psychotische decompensatie , psychische verwardheid , sociaal-relationele problemen ,
onhoudbare thuissituaties ,…

-

Exclusiecriteria
Ernstige agressiedreiging en gevaarsituaties

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Professionele verwijzers melden de cliënten telefonisch aan . Bij aanmelding zal de aard en
de ernst van de crisis in kaart gebracht worden .
-

Wachtlijst
Neen

-

Begeleidingsduur
Maximaal 1 maand . Het aantal contacten wordt bepaald op basis van de specifieke noden
van de cliënt .

CONTACTPERSOON
- Wie
Mobiel Crisisteam Gent
-

Contactgegevens
09/332.14.14

-

Wanneer te bereiken
24/7

WEBSITE www.pakt.be
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UZ Gent
De Pintelaan185
9000 Gent
ZORGEENHEID
UPSIE (Universitaire Psychiatrische Spoed Interventie Eenheid) – 0K12F
AANBOD
-

Voor wie
Mensen in crisissituatie met een acute psychiatrische of psychologische problematiek die
nood hebben aan een korte, snelle crisisopname.

-

Werkingsgebied
Hoofdzakelijk Oost-Vlaanderen

-

Wat
o
o
o
o

Open afdeling met gesloten karakter
Opvang en begeleiding van personen in psychische crisissituaties
Stabiliseren van psychische crisissituaties door risicotaxatie en kortdurende
interventie
Snelle oriëntatie naar eigen omgeving met eventueel ondersteuning en/of
doorverwijzing naar een afdeling voor verdere behandeling

-

Exclusiecriteria
o Zuiver sociale problematiek
o Zware somatisch zorg
o Jonger dan 16 jaar

-

Capaciteit
Upsie: 7 bedden
P -project (project middelgebonden stoornissen): 4 bedden

PRAKTISCH
-

Toegankelijkheid
Liefst eerst telefonisch contact
Altijd aanmelden via algemene spoedopname

-

Wachtlijst
Geen

-

Begeleidingsduur
Upsie: max 72u
P-project: max 5 dagen
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CONTACTPERSOON
-

Wie
Upsie

-

Contactgegevens
09/332 43 44

-

Wanneer te bereiken
24u/24u, 7 dagen op 7

WEBSITE
www.uzgent.be
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PC Caritas
Caritasstraat 76
9090 Melle
ZORGEENHEID
Afdeling: Sint-Elisabeth 2
AANBOD
-

Voor wie
o Volwassenen die zich in een acute crisis bevinden zowel onder gedwongen statuut
als vrijwillige opnames

-

Werkingsgebied
o Regio Gent en omstreken

-

Wat
o

o

Doel:
 Eerste opvang
 Maximale ondersteuning bieden zodat de crisis kan opklaren
 Observatie en aanzet tot diagnosestelling
 Uitstippelen van en zoektocht naar mogelijks vervolgtraject
 Oriënteren naar geschikte nazorg
Peilers:
 Maximale ondersteuning
 Begrenzende structuur aanbieden
 Medicamenteuze ondersteuning
 Empowerment/individuele benadering
 Contextgerichte benadering

-

Exclusiecriteria
Bij vrijwillige opname: antisociale persoonlijkheid, stoornissen middelengebruik, mentale
retardatie, dementie, cognitieve stoornissen, inclusief NAH.

-

Capaciteit
21 patiënten

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Elke aanmelding verloopt via de centrale Opnamedienst, met uitzondering van de aanvraag
voor gedwongen opnames.
-

Wachtlijst
Proberen zo snel mogelijk op aanvraag in te gaan en wachtlijst op ‘crisis’ te beperken.

-

Begeleidingsduur
Zo kort mogelijk (gemiddelde verblijfsduur tussen 4 en 8 weken ). Reeds van bij opname
hebben wij oog voor ontslagmanagement en van zodra het toestandsbeeld voldoende is
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gestabiliseerd, wordt uitgekeken naar de juiste oriëntering en wordt een nazorgplan
uitgewerkt.

CONTACTPERSONEN
- Wie
o Behandelende artsen: Dr. C. Matton, Dr. Y. Roelens, Dr. Van Staen
o Afdelingsverantwoordelijke: Toon Labiau
o Therapeutisch Verantwoordelijke / Psycholoog: Davinia Schoutteten
o Sociale Dienst: Leen Verhelst
-

Contactgegevens
Je kan ons telefonisch contacteren op de volgende nummers:
o De afdeling: 09/210.68.61
o Toon Labiau, afdelingsverantwoordelijke: 09/210.68.60
o Davinia Schoutteten, therapeutisch verantwoordelijke: 09/210.68.82
o Leen Verhelst, sociale dienst: 09/210.68.39
o De artsen (via het onthaal): 09/252.16.45

WEBSITE
www.pccaritas.be
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PC Sint Jan Baptist
Suikerkaai 81
9060 Zelzate
ZORGEENHEID
Forensisch zorgcircuit Zelzate:
- Encarga 1 (forensisch ziekenhuisafdeling-opname)
- Encarga 2 & 3 (forensische ziekenhuisafdelingen- intensieve behandeling)
- Esperanza 1 & 2 (forensische PVT)
- Ligarsa (forensische dagkliniek)
- Ibis, Toekan, Roodstaart, Albatros, Forel (forensisch beschut wonen)
- Forensisch 2-B team (ambulante begeleiding na de residentiële behandeling)
AANBOD
- Voor wie
Het Forensisch Zorgcircuit voorziet een behandeling aan geïnterneerden met een ‘medium
security’ statuut. Deze geïnterneerden worden opgenomen vanuit de penitentiaire
instellingen en staan onder toezicht van de Commissie ter Bescherming van de Maatschappij
(CBM), binnenkort de strafuitvoeringsrechtbank (SUR).
Het begrip ‘medium security’ heeft betrekking op de ernst van de psychiatrische
problematiek in combinatie met de ernst van de feiten. Ook hier speelt het inschatten van de
sociale gevaarlijkheid een belangrijke rol.
Inclusiecriteria:
o Volwassen mannelijke en vrouwelijke geïnterneerden
o Mogelijkheid tot een cognitief sociaal leerproces
o De Nederlandse taal voldoende machtig zijn
o Erkenning van de feiten en het delict gedrag
-

Werkingsgebied
regio Vlaanderen

-

Wat
Als hoofddoelstelling van de behandeling willen we herval in delictgedrag voorkomen
teneinde een ‘veilige’ integratie in de maatschappij te voorzien. Om hieraan tegemoet te
komen bieden we een behandeling op maat die vertrekt vanuit de risico- en beschermende
factoren van de geïnterneerde patiënt.

-

Exclusiecriteria
o Naar ziektebeeld:
 Kernpsychopathie
 Parafilie
 Psycho-organische stoornis
 Exclusieve verslavingsproblematiek
o Naar delict aard:
 Zedenfeiten en seksuele hands-on delicten
 Feiten met sadistische inslag

-

Capaciteit
o Encarga 1, 2 & 3: 45 bedden
o Esperanza 1 & 2: 60 bedden
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o
o
o

Ligarsa: 12 stoelen
Ibis, Toekan, Roodstaart, Albatros, Forel: 20 plaatsen
Forensisch 2-B team: uitstroom

PRAKTISCH
-

Aanmelding

Een aanmelding of aanvraag kan gebeuren na een eerste verschijning voor de CBM en dit
door de geïnterneerde zelf, door de familie, door de advocaat of door de PSD van de
gevangenis waar hij/zij verblijft. Dit gebeurt bij voorkeur schriftelijk. De criminologen
verzamelen alle opnameaanvragen.
Na de aanmelding wordt het expertiseverslag en andere relevante informatie opgevraagd bij
de Psychosociale Dienst (PSD), door de criminologen. Indien het een gekend dossier betreft,
wordt de informatie opgevraagd uit de archieven.
Alle opnameaanvragen worden besproken op de opnamecel, die ongeveer 1x/maand
plaatsvindt.

-

Wachtlijst
Wanneer beslist werd tot een intakegesprek en dit een positieve evaluatie kent, wordt
betrokkene op de wachtlijst voor opname geplaatst. De wachttijd voor opname kan variëren
van 6 maanden tot 1 jaar.

-

Begeleidingsduur
Onbepaald. Rekening houdend met behandelverloop, opgebouwde vrijheden, individuele
voorwaarden en risicotaxatie kan besloten worden tot een medisch ontslag.

CONTACTPERSOON
- Wie
o Criminologische dienst: Lies Mariën, Jonas De Jans, Elke Verhaert en Katia De Smet
o Coördinator Onderzoek & Beleid: Vanessa Baetens
-

Contactgegevens
o Criminologische dienst:
 tel.: 09/342.28.59
 fax: 09/342.28.18
 mail lies.marien@fracarita.org, jonas.de.jans@fracarita.org,
elke.verhaert@fracarita.org en katia.de.smet@fracarita.org
o Coördinator Cel Onderzoek & Beleid:
Tel.: 09/342.28.28
mail: vanessa.baetens@fracarita.org

-

Wanneer te bereiken
Van maandag t/m vrijdag tussen 8u30 en 17u.

WEBSITE
http://www.pcsintjanbaptist.be
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PC Gent - Sleidinge
Fratersplein 9
9000 Gent
ZORGEENHEID
Binnen PCGS bestaat de mogelijkheid om op verschillende afdelingen mensen te begeleiden met een
juridisch statuut.
AANBOD
In principe kan iedereen een aanvraag tot opname doen. Wekelijks is er bespreking van de justitiële
dossier in een multidisciplinair overleg.

-

In Campus Gent :
o De Kering : voor opname en kortdurende behandeling
o De Stroom : behandelafdeling voor mensen met autisme en/of psychotische
kwetsbaarheid
o De Bron : afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen
o De Steiger : dagziekenhuis

-

In Campus Sleidinge :
o Polikliniek voor Volwassenen
o Afdeling voor Urgentiepsychiatrie en Crisisbehandeling
 Unit voor Urgentiepsychiatrie
 Unit voor Crisisbehandeling
o Afdeling voor Opname en Crisistoxicomanie
 Unit voor Opname
 Unit voor Crisistoxicomanie
o Afdeling voor Stemming en Psychotische Problemen
o Afdeling Iptes - Intensieve Psychodynamische Therapie Eenheid
o Aanbod voor Dubbele Diagnose
 Afdeling voor Dubbele Diagnose
 Woonproject @14
 Villa Voortman
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o

o
o

-

Afdeling voor Rehabilitatie en Dagverblijf
 Unit voor Actieve Resocialisatie
 Unit voor Algemene Rehabilitatie
 Dagziekenhuis / Aanloopwerking
Seniorenkliniek
Jongerencluster
 Outreach : voor begeleiding ter plaatse
 Crossover : voor gespreksbegeleiding
 Intensieve Behandelunit Yidam : voor residentiële opname

PVT Hortus

Opnamevoorwaarden voor forensische cliënten
o Leeftijd: 18+
o Inclusiecriteria:
o men moet de Nederlandse taal machtig zijn.
o Exclusiecriteria: elk dossier wordt individueel ingeschat.
o Mentale beperkingen kunnen binnen de psychodynamische therapie een
belemmering zijn.
o Primair seksueel delinquenten verwijzen we naar gespecialiseerde settings.
o Kenmerken van de instelling
o Opnamecapaciteit: campus Sleidinge: 205 bedden
o Opname van forensische cliënten:
 geïnterneerden: mogelijk, liefst vanuit VOP statuut
 veroordeelden: mogelijk
o Open/gesloten afdelingen: open setting, er is een beperkte capaciteit gesloten setting
o ( 18+5) doch duur van verblijf is ziekte gebonden en beperkt
o Specifieke afdelingen (o.a. geriatrie): zie website
o PVT: zie website
o Beschut wonen: we werken samen met VZW Beschut wonen Domos
o Mobiel team/thuiszorg: via art 107
o Partner in een Artikel 107-project, namelijk Het PAKT
o Bereikbaarheid van de instelling: 24u/24 7/7 voor urgentie en crisis, na telefonische
aanmelding, bij niet dringendheid zal een afspraak gemaakt worden
PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De aanmelding verloopt ofwel
o net als voor alle andere opname aanvragen via de Dienst voor Zorgvragen op het
nummer 09/ 358 04 11 ofwel
o schriftelijk ter attentie van Luc Welvaert waarbij volgende documenten noodzakelijk
zijn indien voorhanden
 Een motivatiebrief van de patiënt zelf
 Verslaggeving van PSD
 Verslaggeving psychiatrische expertise
-

Wachtlijst
De wachttijd is afhankelijk van de problematiek van de patiënt, van de vraag van patiënt en
verwijzer en van de beschikbaarheid op de afdeling waarvoor de patiënt in aanmerking komt.

-

Begeleidingsduur
Afhankelijk van de problematiek van de patiënt en van de vraag van patiënt en verwijzer.
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CONTACTPERSOON
- Wie
Luc Welvaert
-

Contactgegevens
PCGS campus Sleidinge, Weststraat 135 9040 Sleidinge

-

Wanneer te bereiken
Tijdens kantooruren op nummer 09/ 358 04 11

WEBSITE
www.pcgs.be
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P.C. Dr. Guislain
Fr. Ferrerlaan 88A
9000 Gent

Zorgeenheid:
Opname 2 – crisisinterventie (CI)
Opname 2/CI omvat zowel een module crisis zorg als een module psychosenzorg. Beide modules
worden door eenzelfde interdisciplinair team opgevolgd.
AANBOD
Aanbod Module Crisiszorg
- Voor wie
Deze module is voornamelijk bedoeld als ‘interne’ crisisunit voor patiënten met een
psychose en die tijdelijk nood hebben aan een intensieve begeleiding.
Omwille van ons engagement voor mensen onder gedwongen statuut dienen we bij
Gedwongen Opname (GO) open te staan voor alle klinische doelgroepen. Na bevestiging GO
trachten we zo snel als mogelijk door te verwijzen naar de meest geschikte
behandelingsplaats. Bij indicatie psychose is er doorverwijzing naar de module psychosezorg
dat samen met de module crisiszorg gekend staat als opname 2.
- Wat
Hoofdzorgfunctie: crisisinterventie en crisiszorg voor interne en externe patiënten (incl.
gedwongen opnames).
-

Exclusiecriteria
o kinderen en jeugd
o patiënten met een mentale handicap
o middelenmisbruik
o zware lichamelijke hulpbehoevendheid

Aanbod Module psychosenzorg
- Voor wie
Patiënten met een psychotische of aanverwante stoornis
-

Wat
Hoofdzorgfunctie: aanmelding, indicatiestelling / diagnostiek, behandeling (4
fasenmodel: verkenning – oriëntatie -doorwerking - ontslag), begeleiding, activering,
dienstverlening

-

Capaciteit
Opname 2 (beide modules) beschikt over 30 A-bedden + 1 a-dag plaats.
De crisismodule heeft 10 bedden: 6 individuele kamers + 2 tweepersoonskamers.
In deze laatste module zijn er ook 2 afzonderingskamers met camerabewaking voor
intensive care zorg. Alle gedwongen opnames komen op deze module terecht.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Locatie : campus Guislain, St. Vincentgebouw
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Aanmelding via centrale receptie (Fr. Ferrerlaan 88A – 09/216.33.11) en opname GO via
ambulancehall.
Rechtstreeks:
o via artsen : Dr. Veerle De Volder, Dr. Hans Debruyne en Dr. Vera Opstaele
o via afdelingshoofd : De Geyter G.
o via sociale dienst : Mevr. Kristine Van de Vijver / Mevr. Jasmijn Vandoorne
-

Begeleidingsduur
o Module crisiszorg: Duur: max. 1 maand (in realiteit flexibele toepassing in
overleg met behandelend arts)
o Module psychosenzorg: max. 6 maanden

CONTACTPERSONEN
Mevrouw Gwenda Henry: 09/216 34 02
Guido De Geyter: 09/216 33 11
WEBSITE :
www.guislain.be
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PZ Sint-Camillus
Beukenlaan 20
9051 Sint-Denijs-Westrem
ZORGEENHEID
Hamelinck 3, intensieve zorgafdeling- gesloten afdeling
AANBOD
- Voor wie
Volwassenen die omwille van een acute psychiatrische problematiek in crisis zijn
-

Werkingsgebied
Hoofdzakelijk groot Gent en omstreken

-

Wat
Crisisbehandeling

-

Exclusiecriteria
Casuïstisch te bekijken:
o Aanwezigheid van psychopathie
o Psycho-organische beelden
o Zwakbegaafdheid.

-

Capaciteit
16 volwassenen

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelden via de opnamedienst, in overleg met een psychiater.
-

Wachtlijst
Wisselend, afhankelijkheid van de beschikbaarheid.

-

Begeleidingsduur
Kortdurend, ongeveer 2 weken.

CONTACTPERSOON
- Wie
Verantwoordelijke van de opnamedienst
-

Contactgegevens
09/222.58.94

-

Wanneer te bereiken
Op werkdagen bereikbaar van 8.00u tot 18.30u. We zijn 24u op 24u en 7d op 7d telefonisch
bereikbaar. Voor opnames van patiënten in crisis wordt zo snel mogelijk een oplossing
gezocht.

WEBSITE
www.sint-camillus.be
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PC Sint Franciscus- De Pelgrim
Campus St. Franciscus
Penitentenlaan 22
9620 Velzeke
ZORGEENHEID
Acute Zorg
AANBOD
- Voor wie
Het zorgprogramma AZ bevindt zich binnen een gesloten infrastructuur met zeven
residentiële bedden voor gedwongen of niet-gedwongen opname van mensen die zich in een
acute psychische crisis bevinden en dit met diverse onderliggende psychiatrische
basisproblematieken. Strikt inhoudelijk worden psychiatrische urgenties getypeerd door de
noodzaak tot onmiddellijke interventie om een ernstige afloop te vermijden: situaties waarbij
een patiënt risico loopt op ernstig persoonlijk lijden, suïcidaal gedrag, zelfverwaarlozing of
een bedreiging vormt voor anderen (Atakan, 1997).
-

Werkingsgebied
Zuidoost-Vlaanderen

-

Wat
Crisiszorg heeft als doel acuut psychiatrische toestandsbeelden in kaart te brengen en te
stabiliseren. Zorg gaat uit naar de opvang van de persoon in psychische nood en zijn/haar
context. Grondige screening en diagnostische oppuntstelling in het kader van doorverwijzing
naar gespecialiseerde zorgprogramma’s intern of extern vormen een tweede belangrijke
doelstelling. Het verblijf is kortdurend (enkele dagen tot een drietal weken naargelang het
toestandsbeeld) en behandeling eerder ‘preliminair’.

-

Exclusiecriteria
Het ziekenhuis hanteert volgende exclusiecriteria:
o Illegale drugs
o Mentale retardatie
o Wat forensisch statuut betreft, worden geen rechtstreekse aanvragen vanuit de
gevangenis aanvaard; het gaat dan vooral over mensen die geïnterneerd zijn.
(Aanvragen tot opname van mensen die bvb onder justitiële voorwaarden staan, of
een justitie-assistente hebben, kunnen wel overwogen worden).

-

Capaciteit
7 bedden, residentieel

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
Aanmelding gebeurt telefonisch via het nummer 09/364.46.30. Dit nummer is 24/24
bereikbaar. Crisis en problematiek worden reeds kort bevraagd, dit wordt vervolgens
besproken met de afdelingsarts Dr. Eeckhout. Hierna wordt door ons contact opgenomen
met de aanmelder en kunnen verdere afspraken gemaakt worden.
-

Wachtlijst
Gezien het een crisisafdeling betreft, is er geen wachtlijst.
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-

Begeleidingsduur
Tot één maand.

CONTACTPERSOON
- Wie
Acute zorg: 09/364.46.30 (24/24 bereikbaar)
Maatschappelijk werker: L. Van Melckebeke 09/364.46.36 (kantooruren)
-

Contactgegevens
o Psychiater Dr. C. Eeckhout (Ma VM, di NM, wo VM, do NM, vr VM)
09/364.46.39
o Hoofdverpleegkundige A. Van Hende (kantooruren)
09/364.46.25
o Maatschappelijk werker: L. Van Melckebeke (kantooruren)
09/364.46.36
o Afdelingspsycholoog M. Henau (kantooruren)
09/364.46.30

WEBSITE
www .pzsfz.be
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Forensisch Psychiatrisch Centrum Gent
Hurstweg 9
9000 Gent
AANBOD
- Voor wie
Geïnterneerden
-

Wat
FPC Gent is een forensisch psychiatrisch centrum waar geïnterneerden behandeld worden.
Geïnterneerden hebben een psychiatrische of psychologische stoornis en hebben daarnaast
een delict gepleegd.
PC Gent werkt aan een veiligere samenleving door het risico op delicten door (ex-)
geïnterneerden te verminderen en hen te resocialiseren en te re-integreren in de
maatschappij.
FPC Gent levert zorg op maat aan geïnterneerden in een klinische setting. Behandelen en
beveiligen gaan daarbij hand in hand.
Op 17 november 2014 nam FPC Gent de eerste patiënten op. In het centrum is ruimte voor
264 patiënten. Tijdens de opstartperiode van één jaar wordt de instroom van patiënten
opgebouwd naar de volledige bezetting.
FPC Gent biedt een maximale toegevoegde waarde voor de samenleving en de geïnterneerde
door:
o Een (zorg)aanbod dat aan iedere individuele geïnterneerde is aangepast, met een zo
kort mogelijke en zo lang als nodige behandelduur en gericht op een zo laag
mogelijke kans op herhaling van het delict.
o Behandeling op een hoogwaardig niveau in een klinische setting, waarbij veiligheid
en behandeling geïntegreerd zijn, passend bij de zorgvraag.
o Een levenskwaliteit die voor de patiënt op een hoog niveau is ingevuld.
o Zorg die in ketens georganiseerd is, in nauwe samenwerking met lokale en regionale
partners.
Het behandeltraject is een integraal proces van diagnostiek, behandeling en resocialisatie. In
FPC Gent wordt gewerkt in multidisciplinaire teams die aan de hand van het individuele
behandelplan en de behandelplanbesprekingen de voortgang in de behandeling toetsen.
Patiënten worden hier nauw in betrokken. Het delict, de psychiatrische stoornis en het
risicomanagement staan centraal in de behandeling.

PRAKTISCH
- Toegankelijkheid
De diverse Commissies ter Bescherming van de Maatschappij (CBM’s) zijn belast met de
uitvoering van de interneringsmaatregel. In casu zijn dit de commissies van Gent, Antwerpen,
Leuven en Vorst. De plaatsing en hiermee ook de aanmelding van een geïnterneerde in FPC
Gent wordt beslist door de CBM.
Zodra de CBM ertoe beslist dat iemand opgenomen wordt in FPC Gent, volgt een
kennismakingsgesprek. Dit gesprek vindt plaats met de medewerkers van FPC Gent in de
instelling waar de geïnterneerde op dat moment verblijft.
De opname gebeurt vervolgens op de afdeling observatie & oriëntatie, waar de eerste weken
in het teken staan van kennismaking met de forensisch psychiatrische medewerkers en met
de medepatiënten. Daarnaast wordt deze periode gebruikt om de, voor de patiënt beste,
behandeling te bepalen. Voor iedere patiënt wordt immers een individueel behandelplan
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opgesteld. Op basis van observatie, evolutie en diagnostisch onderzoek wordt gekeken naar
welke vervolgafdeling de patiënt gaat.
CONTACTPERSOON
- Wie
o Evy Van Mele, Hoofd Zorglijn sociaal-therapeutische afdelingen
o Ruben van den Ameele, Hoofd Zorglijn supportieve afdelingen
-

Contactgegevens
o Evy Van Mele: dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren, behalve op woensdag
Evy.Van.Mele@fpcgent.be
09/3252790
o Ruben van den Ameele: dagelijks bereikbaar tijdens kantooruren
Ruben.van.den.Ameele@fpcgent.be
09/3252791

WEBSITE
www.fpcgent.be
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