V

oor wie?
Elke VAPH-voorziening die zich
engageert om personen met

A

anmelden of meer informatie?

MOBIELE

een interneringstatuut op te nemen of
reeds begeleidt kan beroep doen op

Contactpersoon:

de ondersteuning van het mobiel forensisch outreach-team.

Nele Penxten

F O R E N S IS C HE

OC Sint-Ferdinand Limes

W

Halmaalweg 2
anneer?

3800 Sint-Truiden

O U T R EA C H

011/78.89.96
Wanneer het gedrag van de
cliënt op de grens van het

forensische wankelt; voortkomend uit
een psychiatrische problematiek en/of

nele.penxten@fracarita.org

Voor wie personen met een
verstandelijke beperking en een
interneringsstatuut

een onevenwicht tussen zijn emotioneel
en cognitief functioneren.

begeleidt

S

ituering
In het kader van het meerjaren-

H

oe?
Door de betrokken voorzieningen te

plan van de federale regering voor geïnter-

ondersteunen bij de begeleiding van hun cliën-

neerden hebben PZ Asster, OC Sint-

ten met een interneringsstatuut. Hiermee willen

Ferdinand en het VGGZ Hasselt de handen

we voor deze specifieke doelgroep een aanvul-

in elkaar geslagen. Samen hebben ze een

ling bieden op het reeds bestaande zorgcircuit.

D

oelstelling
De doelstelling van het team is

om de instroom en de doorstroom van personen met een verstandelijke beperking

Ons aanbod is drieledig:
1. Kennisoverdracht betreffende het samenwerken met justitie
2. Cliëntgericht aanbod:

‘Mobiel Forensisch Outreach’-team opgericht.

A

anbod

D

♦ Inhoudelijke ondersteuning van het team in

oor wie?
Iedere partner brengt zijn eigen speci-

fieke expertise in; namelijk kennis omtrent:
♦

psychiatrische problematieken

♦

forensisch en/of grensoverschrijdend gedrag

en een interneringsstatuut binnen het
VAPH-landschap te faciliteren en verder uit

♦

te breiden.

♦

emotionele ontwikkeling

het werken met een persoon met een interneringsstatuut
♦ Mobiele therapeutische ondersteuning van

de cliënt

3. Back-up functie
♦ Indien een traject dreigt vast te lopen of

vastgelopen is door forensisch gekleurd
gedrag vanuit het psychiatrische beeld of
het emotioneel functioneren, kan er een

therapeutische ondersteuning

bij personen met een verstandelijke beperking.

time-out overwogen worden.

