OOST- EN WEST-VLAANDEREN

Contact?

Verpleegafdeling CURA
056/52.14.63

Crisismodule voor
geïnterneerde
personen

Opnamedienst
09/210 68 68

Opnamecoördinator
050/79.95.69
CRISISMODULE VOOR GEÏNTERNEERDE
PERSONEN VERBLIJVEND IN OOST- EN
WEST-VLAANDEREN

Unit voor Crisisbehandeling
09/358 04 11

Deze crisismodule voor geïnterneerde personen is
een nieuw initiatief dat op regelmatige basis geëvalueerd zal worden en waar en wanneer nodig ook
bijgestuurd zal worden.

Wat?
Vanaf 30 september 2016 start een crisismodule
voor geïnterneerde personen die in Oost- of WestVlaanderen verblijven. Het betreft een mogelijkheid
tot hospitalisatie in geval van crisis of herval in pathologie, met het oog op een zo kortdurend mogelijke opname ter stabilisering en/of heroriëntatie.
Doelstelling is een verblijf in de gevangenis te vermijden en de persoon binnen het zorgcircuit te behouden. Deze mogelijkheid wordt voorbehouden
voor geïnterneerde personen die vrij op proef zijn
(VOP) en in een ambulante of (semi-) residentiële
context verblijven.

Indicatie?
Wanneer er sprake is van een problematisch functioneren van de geïnterneerde persoon, er een nakende crisis
is, is het aangewezen om de signalen hiervan te herkennen en hierop tijdig te reageren. Diverse actoren,
zoals een justitie-assistent, schakelteam, mobiel
(forensisch) team, kunnen hierin een belangrijke rol
opnemen.
Indien er uiteindelijk toch sprake is van een acuut psychiatrisch probleem dat een kortdurende residentiële
intensieve begeleiding 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?

Crisis ≠ urgentie: tijdig signaleren is de boodschap;

Maximum 30 dagen;

Een gedegen psychiatrische beoordeling geldt als uitgangspunt, de verwijzer is dan ook bij voorkeur een
zorgactor;

Een eerste evaluatie vindt na uiterlijk 10 dagen

Belangrijk is dat de crisis hanteerbaar is in de setting die
deze crisisopvang aanbiedt (low security);

De verwijzer wordt op de hoogte gehouden van de
evoluties en wordt betrokken bij de evaluatie.

Het is wenselijk om deze verwijzing met de geïnterneerde persoon te bespreken en op voorhand over een informed consent te beschikken;
De verwijzer blijft de situatie opvolgen en zet de te nemen stappen: de verwijzer neemt de regie in handen en
licht ook de justitie-assistent 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 terugkeer naar de plaats van herkomst.

plaats. Vervolgens wordt dit (uiterlijk) elke 10 dagen
herhaald;

Verwijzing?
Het psychiatrisch ziekenhuis dat geografisch
best bereikbaar is voor de verwijzer geldt als
eerste optie;
Indien het gecontacteerde psychiatrisch ziekenhuis geen crisisbed beschikbaar heeft, communiceert dit ziekenhuis welk van de drie overige
ziekenhuizen een plaats aanbiedt;

Vervoer?
De verwijzer organiseert het vervoer.
Indien politiebegeleiding noodzakelijk zou blijken kan het Openbaar Ministerie gecontacteerd
worden via volgend telefoonnummer:

09/234.44.60

