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Wat? 

De mogelijkheid om voor een korte periode uit de     

verblijfs– of behandelcontext te worden gehaald      

omwille van een problematisch verloop. Doelstelling is 

de geïnterneerde persoon in het zorgcircuit te houden 

en na de time-out periode de oorspronkelijke         

behandeling/begeleiding verder te zetten. 

 

De time-out module onderscheidt zich van de crisis-

module in dit opzicht dat deze niet beoogt een meer 

intensieve medisch-psychiatrische zorg te bieden. De 

focus van een time-out ligt op de tijdelijke               

onderbreking van de lopende behandeling/

begeleiding .  

 

De time-out module is geen alternatief voor de       

voorlopige aanhouding (in geval van een ernstig   

gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van 

derden). 

 

Een time-out dient aangewezen en hanteerbaar te zijn 

binnen de omkadering van een medium-security. 

Capaciteit 

Mannelijke geïnterneerden kunnen in de drie voor-

zieningen opgenomen worden. Vrouwelijke         

geïnterneerden kunnen voor een time-out terecht in 

UPC Sint-Kamillus Bierbeek en PC Sint-Jan-Baptist 

Zelzate, uitzonderlijk en na doorverwijzing van de 

eerste twee inrichtingen ook in OPZC Rekem. 

Aanvraag 

De vraag tot time-out wordt gesteld door een betrokken 

zorgactor. De verwijzing naar de time-out module gebeurt 

bij voorkeur in samenspraak met de justitie-assistent. De 

justitie-assistent dient in ieder geval op de hoogte te wor-

den gebracht van deze situatie. 

 

Het Openbaar Ministerie (OM) bij de Kamer voor de Be-

scherming van de Maatschappij (KBM) beslist of de procedu-

re in het kader van een herroeping/herziening/schorsing 

gestart wordt.   

 

Bij de vraag tot time-out geeft de verwijzer een goede            

beschrijving van de situatie en levert zo snel als mogelijk en   

binnen de 24 uur de gevraagde informatie aan. De medium-

security voorziening oordeelt op basis van de verstrekte         

informatie of de time-out hanteerbaar is binnen de setting.  

 

Ten laatste de volgende werkdag na de aanvraag wordt dit  

verzoek door de medium-security aan de verwijzer          

beantwoord. In geval van weigering wordt dit aan de      

verwijzer gemotiveerd en meldt de verwijzer dit aan de   

justitie-assistent. 

 

Bij akkoord tot time-out organiseert de verwijzer het     

vervoer. Indien politiebegeleiding noodzakelijk zou blijken, 

kan het OM gecontacteerd worden via volgend                 

telefoonnummer 

09/234.44.60  

Opname 

De duur van een time-out bedraagt maximum 30 dagen,         

eenmaal verlengbaar met maximum 30 dagen. Tijdens de 

time-out dient de geïnterneerde persoon zich te houden aan 

de afspraken die binnen de medium-security voorziening 

gelden.  

 

Er wordt verwacht dat het bestaande zorgnetwerk en de 

justitie-assistent (i.k.v. een invrijheidstelling op proef)    

betrokken blijven. De verwijzer blijft de situatie opvolgen. 

 

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 worden over deze 

stopzetting ingelicht. 

 

De verwijzer behoudt de verantwoordelijkheid over de         

heropstart van het zorgtraject of een eventuele              

heroriëntatie na de time-out. Het OM en de KBM worden 

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

ingelicht met het oog op het zoeken en bevestigen van de 

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

herziening van de voorwaarden, plaatsing of dergelijke). 

 4 time-out bedden zijn beschikbaar in elk             

psychiatrisch ziekenhuis met een medium-security 

zorgcircuit, met name PC Sint-Jan-Baptist Zelzate, 

OPZC Rekem en UPC Sint- Kamillus Bierbeek.  



Crisismodule voor 
geïnterneerde 

personen  

CRISISMODULE VOOR GEÏNTERNEERDE 

PERSONEN VERBLIJVEND IN OOST- EN 

WEST-VLAANDEREN 

Contact? 

 

 

 

Verpleegafdeling CURA 

056/52.14.63 

 

 

 

Opnamedienst  

09/210 68 68  

 

 

 

Opnamecoördinator 

 050/79.95.69  

 

 

 

Unit voor Crisisbehandeling 

09/358 04 11  

Deze crisismodule voor geïnterneerde personen is 

een nieuw initiatief dat op regelmatige basis geëva-

lueerd zal worden en waar en wanneer nodig ook 

bijgestuurd zal worden.  
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Wat? 

Crisis ≠ urgentie: tijdig signaleren is de boodschap; 

Een psychiatrische beoordeling geldt als uitgangspunt. 

De verwijzende instantie kan een zorgactor en/of justi-

tieassistent zijn. Vanuit een ambulante context zal dit in 

de praktijk vaak een justitie-assistent zijn.  

Belangrijk is dat de crisis hanteerbaar is in de setting die 

deze crisisopvang aanbiedt (low security). 

Het is wenselijk om deze verwijzing met de geïnterneer-

de persoon te bespreken en op voorhand over een infor-

med consent te beschikken. 

De verwijzer blijft de situatie opvolgen en zet de te ne-

men stappen: de verwijzer neemt de regie in handen en 

(ingeval het een zorgactor betreft) licht steeds de justi-

tieassistent in, hij geeft een goede beschrijving van de 

situatie bij de verwijzing en werkt het verdere traject uit, 

ook in geval van een eventuele heroriëntatie of een te-

rugkeer naar de plaats van herkomst. 

De crisismodule biedt voor geïnterneerde personen 

die in Oost- of West-Vlaanderen verblijven de mo-

gelijkheid tot hospitalisatie in geval van crisis of 

herval in pathologie, met het oog op een zo kortdu-

rend mogelijke opname ter stabilisering en/of her-

oriëntatie.  

Doelstelling is een verblijf in de gevangenis te ver-

mijden en de persoon binnen het zorgcircuit te be-

houden. Deze mogelijkheid wordt voorbehouden 

voor geïnterneerde personen die in vrijheid gesteld 

zijn op proef zijn (IOP) en in een ambulante of 

(semi-) residentiële context verblijven. 

Indicatie? 

Wanneer er sprake is van een problematisch functione-

ren van de geïnterneerde persoon, er een nakende crisis 

is, is het aangewezen om de signalen hiervan te her-

kennen en hierop tijdig te reageren. Diverse actoren, 

zoals een justitieassistent, mobiel team internering, 

kunnen hierin een belangrijke rol opnemen. 

Indien er sprake is van een acuut psychiatrisch pro-

bleem dat een kortdurende residentiële intensieve be-

geleiding vereist en dat niet aangepakt kan worden in 

de context of de setting alwaar de persoon verblijft, 

kan beroep worden gedaan op deze crisismodule. 

Voorwaarden? Duur? 

Maximum 30 dagen; 

Een eerste evaluatie vindt na uiterlijk 10 dagen 

plaats. Vervolgens wordt dit (uiterlijk) elke 10 dagen 

herhaald; 

De verwijzer (zorgactor/justitieassistent) wordt op de 

hoogte gehouden van de evoluties en wordt betrok-

ken bij de evaluatie. 

Verwijzing? 

Het psychiatrisch ziekenhuis dat geografisch 

best bereikbaar is voor de verwijzer geldt als 

eerste optie. 

Indien het gecontacteerde psychiatrisch zieken-

huis geen crisisbed beschikbaar heeft, wordt 

het regionaal dichtstbijzijnd volgende zieken-

huis gecontacteerd door de verwijzer.  

Vervoer? 

De verwijzer organiseert het vervoer. Dit wordt 

best geregeld via het netwerk van de cliënt of 

ziekenvervoer. Facturatie, behoudens een verwij-

zing vanuit residentiële context, is ten laste van 

de cliënt. 

Indien politiebegeleiding noodzakelijk zou blij-

ken kan het Openbaar Ministerie gecontacteerd 

worden via volgend telefoonnummer: 

09/234.44.60  


