
C r i s i s m o d u l e  v o o r  
g e ï n t e r n e e r d e  p e r s o n e n  

Crisismodule voor personen met 
het statuut internering 

verblijvend in de provincie 
Antwerpen of Limburg 

 
Deze crisismodule voor geïnterneerde 
personen is een nieuw initiatief dat op 
regelmatige basis geëvalueerd en wanneer 
nodig ook bijgestuurd zal worden. 
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Aanmelden 
 
Antwerpen 
PC Bethanië Zoersel 
Contact met de psychiater van wacht 
Tel: 03 380 30 11 
 
UPC 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: 089 22 20 25 
 
 
 

 

A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  

Crisismodule voor   
geïnterneerde  

personen 



 

Wanneer kan er beroep op gedaan worden? 

De crisismodule biedt een mogelijkheid tot hospitalisatie 

in geval van crisis of herval in pathologie. Het is een 

kortdurende opname ter stabilisatie en/of heroriëntatie.  

De doelstelling van deze crisismodule is om de persoon 

in zorg te houden en zo een verblijf in de gevangenis te 

vermijden.  

Deze mogelijkheid wordt voorbehouden voor geïnter-

neerde personen met statuut IOP (invrijheidsstelling op 

proef) die in een reguliere ambulante of (semi-) residen-

tiële setting verblijven.  Dus niet  voor cliënten die ver-

blijven in het Medium Security circuit,  zij beschikken 

over een  eigen crisismodule.  

 

Werkwijze Betrokken instellingen Wat is deze crisismodule? 

Bij een problematisch functioneren van de geïnterneer-

de 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 justi-

tie-assistent kunnen hierin een belangrijke rol spelen. 

Indien er sprake is van een acuut  psychiatrisch pro-

bleem dat kortdurend residentiële intensieve begelei-

ding vereist en dat niet aangepakt kan worden in de 

context of de setting waar de persoon verblijft, kan 

beroep gedaan worden op deze crisismodule. 

 

In het kader van een crisis is tijdig  en proactief signaleren 

de boodschap. Het is belangrijk om reeds bij het uitstip-

pelen van het traject de mogelijkheid tot crisisopname 

met de cliënt te bespreken en zo op voorhand over een 

informed consent te beschikken.  

De verwijzing naar de crisismodule gebeurt bij voorkeur in 

samenspraak tussen de zorgactor(-en) en de justitie-

assistent.  Het  is de justitie-assistent  die contact op-

neemt met de zorgpartner die een crisisbed kan voorzien. 

Indien de justitie-assistent niet bereikbaar is, kan u als 

zorgactor zelf contact opnemen met de betrokken part-

ner voor een opname. Het is van belang de justitie-

assistent ook op de hoogte te brengen van deze hospitali-

satie. 

Een aanmelding voor een crisisbed loopt via de  contact-

persoon van de betreffende  voorziening.  

De verwijzer organiseert het vervoer van de geïnterneer-

de persoon naar de zorgvoorziening die het crisisbed ter 

beschikking heeft. 

De 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.  

 

Antwerpen 

PC Bethanië Zoersel 

Opname op een gesloten opnameafdeling. Kortduren-

de opname van 5 dagen, mogelijks verlengbaar tot 1 

maand. 

UPC Duffel 

Opname op de gesloten opnameafdeling.  Kortduren-

de opname van 7 dagen, verlengbaar met 7 dagen 

 

Limburg 

 

PAAZ Sint-Franciscusziekenhuis Heusden-Zolder 

Crisisopname kan voor maximaal 6 weken. De opname 

gebeurt op een open afdeling.  

OPZC Rekem  - Reguliere opnamedienst  

Kortdurende opname van 7 dagen, eenmaal verleng-

baar met 7 dagen. 

 



A n t w e r p e n  e n  L i m b u r g  

Time-Out module voor   
geïnterneerde  

personen 

T i m e - O u t  m o d u l e  v o o r  
g e ï n t e r n e e r d e  p e r s o n e n  

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

De vraag tot time-out van een zorgactor, andere dan 
een medium security,  wordt gesteld aan de medium 
security die binnen hetzelfde Hof van Beroep gelegen is 
als waar de zorgactor gelokaliseerd is. 
 
Voor het Hof van Beroep Antwerpen: 
 
OPZC Rekem: 4 time-out bedden voor mannelijke 
geïnterneerden 
 
Contact met Joni Janssens 
Joni. Janssens@opzcrekem.be 
Tel: 089/22.28.30 
Back-up Dr. De Laender 
Jan.Delaender@opzcrekem.be  
(cc . jan.delaender@just.fgov.be) 
Tel: 089/22.20.04 

 
 
Voor vrouwelijke geïnterneerden in het Hof van Beroep 
Antwerpen richt men zich tot de medium security in 
UPC Bierbeek en PC Baptist te Zelzate 
 
De vraag tot time-out van een medium security wordt 
geregeld binnen of tussen medium security 
voorzieningen 

 
Indien de medium security volzet is kan deze de vraag 
tot time-out overmaken 

Time-out module voor geïnterneerde   

personen: Procedure  

mailto:jan.delaender@just.fgov.be


Wat is deze time-out module? 

Een time-out is de tijdelijke onderbreking van de behan-

deling/begeleiding in een bepaalde context omwille 

van een problematisch verloop van deze behandeling/

begeleiding. Finaliteit is de oorspronkelijke behandeling/

begeleiding verder te zetten. 

 

De time-out module biedt de mogelijkheid aan een geïn-

terneerde persoon om voor een korte periode uit de 

huidige context waarbinnen de behandeling/begeleiding 

(tijdelijk) niet meer verder gezet kan worden, te worden 

gehaald. Doelstelling is niettemin de geïnterneerde per-

soon in het zorgcircuit te houden en derhalve in bepaal-

de situaties waarbij het traject problematisch verloopt 

niet (onmiddellijk) op te schalen qua beveiliging door 

naar een penitentiaire inrichting of FPC over te brengen. 

Een time-out dient echter wel aangewezen en hanteer-

baar te zijn binnen de omkadering van een medium-

security. 

 

De time-out module onderscheidt zich van de crisismo-

dule in dit opzicht dat het niet beoogt een intensievere 

medisch-psychiatrische zorg te bieden.  

 

De time-out module is geen alternatief voor de voorlopi-

ge aanhouding (in geval van een ernstig gevaar voor de 

fysieke of psychische integriteit van derden), maar moet 

terugzending naar de gevangenissen vermijden.  

Capaciteit 

 

Mannelijke geïnterneerden kunnen in de drie voorzieningen opge-

nomen worden, vrouwelijke geïnterneerden kunnen voor een time- 

out terecht in UPC Sint-Kamillus Bierbeek en PC Sint Jan Baptist te 

Zelzate.  

Aanvraag 

De vraag tot time-out in een medium security wordt gesteld door 

een betrokken zorgactor met instemming van de geïnterneerde 

persoon, verblijvend in een ambulante of residentiële context. De 

verwijzing naar de time-outmodule gebeurt bij voorkeur in samen-

spraak met de justitie-assistent. De justitie-assistent, het Openbaar 

Ministerie en de Kamer tot Bescherming van de Maatschappij  

dienen in ieder geval op de hoogte te worden gebracht van deze 

situatie . 

 

De verwijzer geeft een goede beschrijving van de situatie bij de 

vraag tot time-out en levert zo snel als mogelijk en binnen de 24 

uur de gevraagde informatie aan. De medium security oordeelt op 

basis van de verstrekte informatie of de time-out hanteerbaar is 

binnen de omkadering van een medium security voorziening.  

 

Ten laatste de volgende werkdag na de aanvraag wordt dit ver-

zoek door de medium security aan de verwijzer beantwoord. In 

geval van weigering wordt dit schriftelijk aan de verwijzer gemoti-

veerd, bij weigering meldt de verwijzer dit (via de justitie-assistent) 

aan het OM en aan de KBM. 

 

Wanneer er tot een time-out wordt overgegaan, maken de betrok-

ken zorgactor(en) en de justitie-assistent (i.k.v. een IOP) alle bijko-

mende relevante juridische, administratieve en behandelinhoude-

lijke informatie over. 

 

Bij akkoord tot time-out organiseert de verwijzer het vervoer. In-

dien politiebegeleiding noodzakelijk zou blijken, kan het OM ge-

contacteerd worden. 

Opname 

De duur van een time-out is maximum 30 dagen, eenmaal ver-

lengbaar met maximum 30 dagen.  Tijdens de time-out in een 

medium-security dient de geïnterneerde persoon zich te houden 

aan de afspraken die binnen de voorziening gelden.  

 

Tijdens de time-out wordt er verwacht dat het bestaande zorg-

netwerk en de justitie-assistent  (i.k.v. een IOP) betrokken blij-

ven.  De verwijzer blijft de situatie opvolgen en licht alle betrok-

ken actoren in. De justitie-assistent maakt een meldingsverslag 

over aan het OM en de KBM en dus zal de justitie-assistent ook 

over het vervolg dienen te rapporteren. Een minimale rapportage 

wordt verwacht van de medium-security. 

  

Naar aanleiding van het problematische verloop van het traject 

dient het OM te beslissen of de procedure in het kader van een 

herroeping/herziening/schorsing gestart wordt.  

 

De time-out kan enkel vervroegd stopgezet worden indien: 

er een ernstig gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van 

derden is en/of de afspraken die gelden binnen de medium-

security voorziening niet worden nageleefd.  De justitie-assistent 

en het OM dienen over deze stopzetting ingelicht te worden.  

 

De verwijzer behoudt de verantwoordelijkheid over het vervolg-

traject na time-out, onafhankelijk of de geïnterneerde persoon 

terugkeert naar de oorspronkelijke context. Het OM en de KBM 

dienen door de verwijzer (via de justitie-assistent) telkens tijdig 

ingelicht te worden met het oog op het zoeken, bevestigen van 

de oplossing die wordt uitgewerkt na de time-out (via bv. een 

herziening van de voorwaarden, plaatsing of dergelijke). 

 

Het vervoer wordt indien nodig georganiseerd door  de verwij-

zende zorgactor (zowel bij eventuele terugkeer als bij een ver-

wijzing naar een nieuwe zorgactor).  

4 time-out bedden zijn in elk psychiatrisch ziekenhuis 

met een medium security zorgcircuit (hierna genoemd: 

medium security) beschikbaar, met name PC Sint-Jan Bap-

tist Zelzate, OPZC Rekem en UPC Sint-Kamillus Bierbeek. 

Voor het Hof van Beroep Antwerpen wordt de vraag ge-

richt aan OPZC Rekem. 


