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In 2011 evalueerde de Dienst voor Strafrechtelijk Beleid de samenwerkingsakkoorden inzake  

de begeleiding en behandeling van daders van seksueel misbruik. De nood om het bestaande 

zorgaanbod beter in kaart te brengen werd gesignaleerd. In het evaluatieverslag werd ook gepleit  

voor de ontwikkeling van een sociale kaart van het hulpaanbod voor seksueel delinquenten. 

Het begeleidingscomité bij het Vlaams samenwerkingsakkoord besliste om deze aanbeveling 

uit het evaluatieverslag op te nemen in de werkagenda 2012-2014. Het Universitair Forensisch  

Centrum (UFC) was bereid om dit project te coördineren in samenwerking met de hulpverlenende 

en justitiële partners. Dit resulteerde in de publicatie van een eerste versie van de sociale kaart 

in september 2015.

 

Na twee jaar van gebruik was de sociale kaart aan een actualisering toe, wat resulteerde in de 

tweede versie die werd gepubliceerd in september 2017. In september 2019 besliste het UFC om 

opnieuw initiatief te nemen voor de opmaak van een derde editie, zodat de sociale kaart actueel 

blijft. We zijn dan ook trots u deze derde editie (2020) te mogen voorstellen en hopen dat alle 

verwijzers veel gemak zullen ervaren bij het gebruik van dit geactualiseerd instrument.

 

Namens het Universitair Forensisch Centrum

 

Prof. dr. Kris Goethals

VOORWOORD
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West- 
Vlaanderen



Fronta CGG Largo
CGG Mandel en Leie

Beverlaai 3b, 8500 Kortrijk  -  T 056 23 00 23  -  fronta@cggml.be  -  www.cggml.be  -  www.cgglargo.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor: 
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief:
  • ontkenners: elke zaak wordt individueel beoordeeld.
  • doven: een doventolk kan ingeschakeld worden.
  • zwakbegaafden en mentaal gehandicapten: voor dit cliënteel 

wordt een aangepast behandelplan opgesteld.
- Vrijwillig cliënteel met (dreigend) seksueel afwijkend gedrag

FRONTA heeft geen aanbod voor:
- Anderstaligen: communicatie moet mogelijk zijn.
- Kernpsychopathie

Aanmelden kan telefonisch, via post of mail bij Peter Deruyck.  Indien 
nodig bellen we de aanmelder of verwijzer op voor meer informatie. 
Deze aanmeldingen worden systematisch verwerkt. Er wordt reeds 
een eerste selectie gemaakt  o.b.v. exclusiecriteria. De aanmelding 
wordt besproken tijdens de teamvergadering. Indien er besloten 
wordt tot een intake wordt het opnemen van het dossier verdeeld 
in het team.  De behandelaar volgt het verder op en maakt de nodige 
praktische afspraken.

De  intakeprocedure duurt standaard 3 tot 4 gesprekken:
 • Twee gesprekken met de psycholoog
 • Één gesprek met de psychiater
- Vervolgens neemt het team een beslissing die we aan de patiënt 

en de verwijzer meedelen

Behandeling

FRONTA biedt enkel individuele consultaties aan. De behandeling/
begeleiding bestaat uit wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken van 
45 minuten. De follow-up bestaat uit minder frequente gesprekken.

FRONTA biedt geen groepsbehandeling aan

Uitbesteding is niet mogelijk

Er wordt geen gebruik gemaakt van een wachtlijst

West-Vlaanderen

Diksmuidsestraat 68, 8900 Ieper - 057 21 99 86
Grote Hulststraat 55, bus 4, 8700 Tielt - 056 23 00 22 
Jules Lagaelaan 21, 8800 Roeselare - 051 25 99 30
Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne - 058 31 23 47

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Peter Deruyck

Maatschappelijk werker: VTE: 0,75
Psychologen: VTE: 2,75
Psychiater: VTE: 0,25

WEST-VLAANDEREN
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LDSG Brugge CAW Noord-West Vlaanderen

Ruddershove 8, 8000 Brugge  -  T 0472 36 06 00  -  lut.gellynck@cawnoordwestvlaanderen.be  -  www.cawnoordwestvlaanderen.be

Aanmelding en intake

- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-
werkingsakkoord), inclusief:
• vrouwelijke plegers
• cliënten die gedeeltelijk ontkennen

- Vrijwillig cliënteel -> Niet van toepassing

- Partners en gezinsleden van cliënten kunnen uitgenodigd worden 
tijdens de begeleiding. 

Uitsluitingscriteria zijn: de feiten volledig ontkennen, onvoldoende 
kennis van de Nederlandse taal, geen bereidheid om bij zichzelf en 
de feiten stil te staan of acute psychiatrische problemen of verslaving

Aanmelden gebeurt door de justitieassistent, enkel onder het statuut 
van probatie of bemiddeling in strafzaken. 
Aanmelden kan telefonisch of via mail bij de LDSG medewerker.
Na de aanmelding wordt meteen besloten of er een intake gepland 
wordt.

De intake bestaat uit 2 à 3 gesprekken. Deze gesprekken gebeuren 
individueel, met de LDSG-vormingswerker. 

De LDSG-medewerker bepaalt, in samenspraak met de  
justitieassistent, of  de begeleiding al dan niet opgestart wordt. De 
cliënt krijgt deze beslissing mondeling te horen bij afronding van de 
intakeprocedure. 

Behandeling

LDSG Brugge biedt individuele begeleiding. In het kader van 
Bemiddeling in Strafzaken zijn de gesprekken wekelijks. Bij Probatie 
worden de gesprekken om de 2 weken gepland.

LDSG Brugge biedt geen groepswerking aan

Uitbesteding is niet mogelijk

Bij een volle caseload van de LDSG medewerker kan een wachtlijst 
opgesteld worden. Indien dit het geval is, wordt dit tijdig meegedeeld 
aan de doorverwijzer.

West-Vlaanderen

Deze voorziening is niet erkend binnen het samenwerkingsakkoord 
daders van seksueel misbruik.

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Hannelore Pintelon 050 66 30 00

Criminologe / Soc. Ass.: VTE: 0,65

WEST-VLAANDEREN
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HSD & LDSG  
Zuid-West-Vlaanderen CAW  

Zuid-West-Vlaanderen

Groeningestraat 28, 8500 Kortrijk  -  T 056 21 06 10  -  hsd@cawzuidwestvlaanderen.be  -  www.cawzuidwestvlaanderen.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Daders van seksueel misbruik (zoals omschreven in het Samen-

werkingsakkoord), inclusief:
∙ ontkenners. Er is echter geen aanbod voor volledige ontkenning 

in combinatie met de afwezigheid van een hulpvraag.
∙ anderstaligen. Er is individuele hulpverlening mogelijk voor En-

gelstalige cliënten.
∙ vrouwelijke daders. Er is geen specifiek aanbod voorzien, maar 

vrouwen die seksueel misbruikgedrag stelden, kunnen bij ons 
terecht.

∙ zwakbegaafden. Er is zowel een individueel als groepsaanbod 
voorzien.

- Vrijwillig cliënteel: personen die seksueel grensoverschrijdend ge-
drag stellen en (nog) niet in een juridisch kader vervat zijn, kunnen 
bij ons terecht.

- Partners en gezinsleden van cliënten kunnen uitgenodigd worden 
tijdens de therapie.

Het forensische team van CAW Zuid-West-Vlaanderen heeft geen 
aanbod voor:
- minderjarige plegers
- cliënten met een acute psychiatrische problematiek of ernstige 

neurologische deficit
- cliënten met een acute verslavingsproblematiek
- kernpsychopathie of co-morbiditeit, ernstige persoonlijkheids-

stoornissen

Aanmelden kan via mail, telefoon of post en dit rechtstreeks bij het 
team. Alle aanmeldingen worden wekelijks door het team besproken. 
De intakeprocedure bestaat uit 1 tot meerdere gesprekken afhankelijk 
van dossier. De beslissing wordt genomen door het team.

De intakeprocedure bestaat uit meerdere gesprekken met een indivi-
duele hulpverlener van het team.
Na de intake beslist het team of een behandelingsaanbod wordt 
voorzien.

Behandeling

Elke pleger krijgt individuele therapie (dit kan aangevuld worden met 
partner- of gezinsgesprekken).
De hulpverlener die de intakeprocedure deed, wordt ook de 
individuele hulpverlener tijdens het therapeutisch traject.

De individuele therapie verloopt wanneer aangewezen en haalbaar in 
combinatie met een groepsprogramma.
- Langdurige groepstherapie: de hervalpreventie- en veranderings-

groep (waar delictbespreking en het opnemen van verantwoorde-
lijkheid, hervalpreventie en empathie naar slachtoffers de centrale 
thema’s zijn)

- Kortdurende groepsprogramma’s: psycho-educatieve groepses-
sies rond: internetmisbruik 

- Er worden via gastsprekers themasessies geïntegreerd binnen de  
bestaande groepsprogramma’s (o.m. relationele- en seksuele  
voorlichting, slachtofferschap, (seks)verslaving, etc.).

Uitbesteding is niet mogelijk

Er wordt geen wachtlijst gehanteerd

West-Vlaanderen (Kortrijk, Veurne, Brugge)

Ruddershove 8, 8000 Brugge    
Noordstraat 12, 8630 Veurne

CAW Zuid-West-Vlaanderen werkt met een centraal intaketeam 
bestaande uit LDSG en HSD.

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Nele Vandecasteele (Teamcoördinator daderhulp)

Maatschappelijk werker: 0.8 VTE (LDSG),  
Maatschappelijk werker 1 VTE (HSD),  
Psycholoog 0.8 VTE(HSD)  

WEST-VLAANDEREN
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Fides-A CGG Prisma

Hoornstraat 22, 8730 Beernem  -  T 050 78 15 77  -  sofie.pollet@cggprisma.be   -  www.cggprisma.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief:
∙ ontkenners: alvorens zij aan het eigenlijke groepstherapeuti-

sche programma kunnen deelnemen, wordt er een individueel 
aanbod van 3 maanden gedaan met wekelijkse face-to-face 
gesprekken, maximaal 1 x verlengbaar.

∙ plegers met een licht verstandelijke beperking en  zwakbe-
gaafden

∙ vrouwelijke daders: zij kunnen terecht in het standaardpro-
gramma of doorlopen een individueel parcours.

∙ ‘vrijwillig’ cliënteel

- Plegers die niet behoren tot de regio (Ger. Arr. Brugge). 
- Anderstaligen. De Nederlandse taal moet voldoende beheerst 

worden om deel te kunnen nemen aan de groepswerking.
- Mensen die geen feiten gepleegd hebben. Therapie is gericht 

op hervalvoorkoming en dus op mensen die feiten hebben  
gepleegd. 

- Minderjarige plegers. Deze worden doorverwezen naar EXIT.
- Plegers met een té hoge psychopathiescore.
- (Psychiatrische)  co-morbiditeit.
- Plegers van meerdere niet-seksuele feiten.
- Plegers bij wie een gespecialiseerde behandeling (of behande-

lingen) in het verleden fout is / zijn gelopen.
- Uitgesproken gewelddadigheid van de feiten.
- Plegers bij wie de problematiek té omvattend en té complex is 

voor een ambulante behandeling.

Aanmelden kan via telefoon, post of mail. Er wordt een eerste  
selectie gemaakt o.b.v. exclusiecriteria. Daarna wordt het dossier 
besproken op de teamvergadering.

De intake bestaat uit 5 tot 6 gesprekken met telkens een andere 
focus: forensische intake, psychologische intake, sociale intake, 
psychiatrische intake, gesprek met steunfiguur (partner, familie, …)
Deze informatie wordt teruggekoppeld op de teamvergadering, 
waarna het team een beslissing maakt om al dan niet een aanbod 
te formuleren. Indien een aanbod geformuleerd wordt, volgt een 
afrondend gesprek met de cliënt m.b.t. de vraagstelling, informa-
tieverstrekking en contractondertekening.

Behandeling

FIDES-ambulant werkt voornamelijk met een groepsaanbod.
Uitzonderlijk is op indicatie individuele behandeling/begeleiding 
mogelijk.

THEMA’S GROEPSWERKING
-  delictketen en thema’s gericht op hervalpreventie (hervalpreven-

tie korte termijn)
-  ervaringsgerichte therapie rond het emotioneel functioneren 

van de cliënt gekoppeld aan zijn levensgeschiedenis (hervalpre-
ventie op langere termijn)

-  empathietraining

Standaard verloop van een  behandeling-/begeleidingstraject
1. Instapgroep: kennismakingsgroep (vijftal sessies) 
2. Kettinggroep: 10 sessies rond de delictketen
3. Themagroep/Ervaringsgroep: eigenlijke therapiegroep (wekelijks)
4. Nazorg (groep of individueel): bij uitzondering als vervolg op de 
ambulante behandeling. 

GEMIDDELDE BEHANDELDUUR
Na ongeveer 30 maanden is het traject doorheen de groep afge-
lopen. Na de behandeling wordt in uitzonderlijke gevallen nazorg 
aangeboden (afhankelijk van justitiële voorwaarden of eigen vraag).

Uitbesteding is niet mogelijk

Er kan uitzonderlijk gewerkt worden met een intakestop vanwege 
de groepswerking (termijnen van cliënten bepalen wanneer er ter-
ug plaats is voor een volgende cliënt).

Gerechtelijk  
Arrondissement Brugge

- Tijdens kantooruren 

Normaal begaafde plegers: Sofie Pollet
Plegers met verstandelijke beperking: Julie Pecceu

Maatschappelijk werker - counselor: VTE: 0,5
Maatschappelijk werker - psychotherapeut: VTE: 0,25
Pedagoge - criminologe: VTE: 0,25
Psycholoog - psychotherapeut: VTE: 0,5
Criminoloog - seksuoloog: VTE: 0,5
Psychiater: VTE: 0,25

WEST-VLAANDEREN
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Fides-R Psychiatrisch Centrum  
Sint-Amandus Beernem

Reigerlostraat 10, 8730 Beernem  -  T 050 79 95 00  -  T 050 81 97 67 ( Afdelingshoofd Bert Decavel)  -   www.amandus.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor  
volwassen mannelijke plegers (18-65 j) van seksueel misbruik 
(zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord) met een gemid-
deld tot hoog risiconiveau waardoor ze niet ambulant behandelbaar 
zijn; inclusief: 
- cliënten met een matige tot ernstige persoonlijkheidsstoornis 

met een traumatisch verleden en hechtingsstoornissen
- cliënten met een psychiatrische problematiek die voldoende  

gestabiliseerd is.
- cliënten met een verslavingsproblematiek
- cliënten met gewelddadige feiten

FIDES-R heeft geen aanbod voor:
- vrouwelijke plegers
- anderstaligen
- minderjarigen
- cliënten met een hoge psychopathiescore (+30 op PCL-R)
- cliënten met een psychose
- cliënten met een ernstige psychiatrische problematiek
- cliënten met een lager IQ dan 80 (voor geïnterneerden 70)

Aanmelden kan bij Dr. Nils Verbeeck 
nils.verbeeck@amandus.broedersvanliefde.be
T 050 79 95 38 
Er dient minimaal een schriftelijke aanmelding te gebeuren.  
Hierbij wordt gevraagd het expertiseverslag, PSD-verslag, besliss-
ing strafuitvoeringsrechtbank en de uiteenzetting van de feiten te 
voegen. Het verblijfsrecht en de sociale zekerheid van de patiënt  
dient in orde te zijn.

Behandeling

Fides-R is een gesloten afdeling van 20 bedden met een intensief  
behandelprogramma dat - naargelang de vooruitgang en inzet van de 
cliënt- evolueert van strikt naar steeds minder strikt. 

Voor iedereen is er een voorbereidende, een behandelende en een  
afsluitende fase. Wie het volledige programma doorloopt, mag reke-
nen op minimum 18 maanden. De behandeling is gericht op persoon-
lijke groei op drie verschillende domeinen. De behandeling bestaat uit 
een meersporenmodel:
- Het delictgerichte spoor is voornamelijk cognitief - psycho-educatief  

van aard
- Het persoonsgerichte spoor is experiëntieel van aard
- Het contextuele spoor zoekt samen naar en werkt samen met een 

ondersteunend netwerk
- Het resocialisatiespoor zet in op het vervullen van algemeen  

menselijke behoeften om een goed nieuw leven uit te bouwen

UITWEG: PRE-THERAPIE IN DE GEVANGENIS
Uitweg is een samenwerking tussen het PC Sint-Amandus /FIDES en 
het PLC van Ruiselede. 

FORENSISCH BESCHUT WONEN  (FBW) 
Specifiek aanbod na behandeling FIDES-R waarbij ondersteuning 
wordt gegeven in het resocialisatie proces. Er is samenwerking met de 
vzw Beschut wonen 4veld.

MOBIEL FORENSISCH TEAM EN SCHAKELTEAM HVB GENT 
(DEELWERKING)
Het MFT is werkzaam in geheel de provincie West Vlaanderen (enkel 
geïnterneerden) Contact: 050 81 97 96

IRIS: CONTEXTUELE BEGELEIDING
I.R.I.S is een letterwoord dat staat voor Integrale Respons op Intra-fa-
miliaal Seksueel misbruik. Het is een samenwerking tussen FIDES, het 
CGG, het VK en het Justitiehuis van Brugge. 

De behandeling in FIDES-R is een groepsbehandeling

Niet van toepassing 

Er wordt gewerkt met een wachtlijst.
De wachttijd varieert tussen 3 en  6 maanden.

West-Vlaanderen

Intake coördinator voor gedetineerden: dirk.debbaut@cggprisma.be
Intake coördinator voor geïnterneerden:  
bert.decavel@amandus.broedersvanliefde.be
Therapeutisch coördinator: 
ellen.gunst@amandus.broedersvanliefde.be

De werking voor geïnterneerde en gedetineerde seksuele 
delinquenten beschikt over 20 bedden sinds 1/7/17, allemaal met 
aangepaste financiering voor de behandeling van de doelgroep. 
Deze voorziening is niet erkend binnen het samenwerkingsakkoord 
daders van seksueel misbruik.

Geneesheer / psychiater: VTE: 0,5
Hoofdverpleegkundige / 
diensthoofd: VTE: 1
Psychiatrisch verpleegkundigen                                  
VTE: 12,10 (sinds 1/7/17)
Therapeutisch personeel  
(incl. maatschap.werk): VTE: 11,5 (sinds 1/7/17)

WEST-VLAANDEREN
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Oost- 
Vlaanderen



Forensisch Ambulant  
Begeleidingsteam (FAB) CAW Oost-Vlaanderen

Bachtenwalle 10, 9000 Gent  -  T 09 235 25 25  -  fab@cawoostvlaanderen.be  -  www.cawoostvlaanderen.be

Aanmelding en intake

Mensen die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben 
of dit dreigen te stellen, kunnen bij ons terecht :
- met een juridische verplichting of vrijwillig
- ongeacht hun geslacht
- als minderjarige (+12) of als volwassene
- ook wanneer er sprake is van een verstandelijke/emotionele  

beperking
Partner en/of ouder(s) van de cliënt kunnen worden betrokken in 
de begeleiding.

Het FAB-team heeft geen aanbod voor: 
- Cliënten met een ernstige acute psychiatrische problematiek 
- Cliënten met een ernstige verslavingsproblematiek 

Bij anderstaligen wordt onderzocht of begeleiding haalbaar is.

- Aanmeldingen gebeuren telefonisch of per email. In het laatste 
geval voegt de verwijzer een ingevuld aanmeldingsformulier bij 
de email. Indien de cliënt wordt aangemeld vanuit de PSD dient 
het PSD-verslag overgemaakt te worden.

- Alle aanmeldingen en intakes voor de ganse provincie 
Oost-Vlaanderen worden besproken en verdeeld op het Ambu-
lant Forensisch Aanmeldingsteam (AMFORA). Amfora is een 
gezamenlijk initiatief van CAW Oost-Vlaanderen, CGG Eclips 
CGG De Drie Stromen en OBRA|BAKEN.

De intakefase bestaat uit 1 à 2 gesprekken. Het verloop van de 
intakegesprekken wordt teruggekoppeld op het AMFORA-overleg, 
waar beslist wordt of de persoon in aanmerking komt voor verdere 
begeleiding bij 1 van de partners. Deze beslissing wordt  meegedeeld 
aan de betrokkene en aan de eventuele verwijzer. In geval van 
twijfel kan er een verlengd intaketraject worden aangeboden en/of 
bijkomende informatie worden opgevraagd. 

Voor psychiatrisch consult kan tijdens de intakefase beroep worden 
gedaan op de psychiater van het CGG Eclips. 

Behandeling

Het FAB-team biedt enkel individuele begeleiding aan.
De gesprekken zijn gericht op :
- Hervalpreventie
- Delictverwerking en herstel 
- Verhogen van de levenskwaliteit
Deze doelen worden uitgebreid in samenspraak met de cliënt. 

Het FAB-team biedt geen groepswerking aan

Geen aanbod van uitbesteding

Momenteel is er een wachttijd

Oost-Vlaanderen

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Rosi Vervaet

Het FAB team van CAW Oost-Vlaanderen is werkzaam in de ganse 
provincie Oost-Vlaanderen. We beschikken over gesprekslocaties 
in Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Sint-Niklaas en Aalst.

Teamleden en VTE
Maatschappelijk werkers: 0,5 VTE  + 0,3 VTE
Ergotherapeut: 0,8 VTE
Psycholoog – seksuoloog VTE: 0,5 VTE
Criminoloog : 0,75 VTE

OOST-VLAANDEREN
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Team Forensische Zorg CGG Eclips

Bernard Spaelaan 141, 9000 Gent  -  T 09 235 22 41  -  forensischezorg@cggeclips.be  -  www.cggeclips.be
Er zijn ook zitdagen in het CGG te Lokeren en Oudenaarde 

Oost-Vlaanderen

- Tijdens kantooruren
- Beperkte avonduren

Machteld De Clercq

Het FAB team van CAW Oost-Vlaanderen is werkzaam in de ganse 
provincie Oost-Vlaanderen. We beschikken over gesprekslocaties 
in Gent, Oudenaarde, Dendermonde, Sint-Niklaas en Aalst.

Administratief medewerker: VTE: 0,65
Psycholoog: VTE: 1,25
Psycholoog/criminoloog: VTE: 0,75
Psychiater: VTE: 0,2

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief: 
∙ vrouwelijke daders
∙ zwakbegaafden: aanbod voor mentaal gehandicapten en 

zwakbegaafden waarbij getoetst wordt of psychotherapie 
haalbaar is.

∙ cliënten met een verslavingsproblematiek 
∙ cliënten met een psychiatrische problematiek
∙ zij die in aanmerking komen voor een medicamenteuze  

behandeling

- De partner van de cliënt: steunfiguren kunnen betrokken  
worden.

- Aanbod voor cliënten die nog geen feiten gepleegd hebben maar 
wel preventief willen werken. 

Het forensische team van CGG Eclips heeft geen aanbod voor:
- cliënten die een volledige ontkenning aanhouden. Er is enkel een 

aanbod voor gedeeltelijke ontkenning en minimalisering van de 
feiten.

- cliënten met een hoge psychopathiescore.

- Aanmeldingen gebeuren telefonisch of per mail. In het laatste 
geval voegt de verwijzer een ingevuld aanmeldingsformulier bij 
de mail. Indien de cliënt wordt aangemeld vanuit de PSD dient 
het PSD-verslag overgemaakt te worden.

- Alle aanmeldingen en intakes voor de ganse provincie 
Oost-Vlaanderen worden besproken en verdeeld op het Ambu-
lant Forensisch Aanmeldingsteam (AMFORA). Amfora is een ge-
zamenlijk initiatief van CAW Oost-Vlaanderen, CGG Eclips CGG 
De Drie Stromen en OBRA|BAKEN

De intakeprocedure bestaat uit min. 1 tot 5 gesprekken, bij ver-
schillende therapeuten en/of psychiater werkzaam binnen CGG 
Eclips, CAW Oost-Vlaanderen, CGG de 3 stromen en OBRA|Bak-
en. Beslissing tot al dan niet opstarten wordt genomen tijdens het  
AMFORA-overleg. De beslissing wordt rechtstreeks gecommu-
niceerd aan de cliënt, met uitzondering van gedetineerden. Als er 
sprake is van detentie, gebeurt de communicatie via de PSD. 

Behandeling

CGG Eclips biedt individuele behandeling aan

Thema’s:
- hervalpreventie en zelfcontrole en risicohantering
- motivatie
- bevorderen van beschermende factoren
- bevorderen van psychosociaal welbevinden en  

aanpakken van de comorbiditeit
- uitbouwen van een ondersteunend netwerk

Uitbesteding is niet mogelijk

Momenteel heeft CGG Eclips een wachtlijst. We doen er alles aan 
om deze zo snel als mogelijk weg te werken. 

OOST-VLAANDEREN
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Gerechtelijke Alternatieve 
Maatregelen CGG De Drie Stromen

Sas 13-15, Dendermonde  -  T 052 21 36 95  -  dendermonde@cgg.dedriestromen.be  -   www.dedriestromen.be

Gerechtelijk Arrondissement  
Dendermonde

- Tijdens kantooruren
- ‘s Avonds

Stefanie Deylgat 

Deze voorziening is niet erkend binnen het 
samenwerkingsakkoord daders van seksueel misbruik.

Klinisch Psycholoog:VTE: 0,5

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen het project Gerechtelijke Alternatieve Maatre-
gelen (GAM) staat open voor:
- volwassenen doorverwezen door justitie na eenmalige of  

herhaalde feiten van: 
· seksueel grensoverschrijdend gedrag
· diefstal
· brandstichting

- vrijwillige cliënten
- de ouders of partner van de cliënt: dit hangt af van therapeuti-

sche indicatie en van de toestemming  van de cliënt. 

Het aanbod staat open voor zowel mannen als vrouwen; er wordt 
ook gewerkt met anderstaligen (via tolken of anderstalige thera-
peut)
- Voorwaarden voor behandeling:

·  meerderjarig zijn (minderjarigen lopen via leerproject)
·  geen volledige ontkenning van de feiten aanhouden
·  bereidheid tonen om tot verandering te komen
· voldoende mondelinge vaardigheden

Exclusiecriteria:
-  Cliënten met een acute verslavingsproblematiek
- Cliënten met een hoge psychopathiescore

Cliënten kunnen zich bij voorkeur telefonisch aanmelden bij het 
CGG. Voor de dossiers mbt zedenfeiten wordt elke aanmelding  
besproken en verdeeld door het Ambulant Forensisch Aanmel-
dingsteam, Amfora.

- De intakefase kan meerdere gesprekken inhouden. Indien nodig 
kan ook een psychiatrisch consult plaatsvinden.

- Voor dossiers mbt zedenfeiten wordt het verloop van de in-
takegesprekken teruggekoppeld op het Amfora overleg, waar 
beslist wordt of de begeleiding bij 1 van de partners wordt 
opgenomen: CGG Eclips, CAW Oost-Vlaanderen, CGG De Drie 
Stromen of OBRA/BAKEN. De beslissing wordt rechtstreeks 
meegedeeld aan de cliënt en justitie-assistent.

Behandeling

Er wordt in hoofdzaak een individueel psychotherapeutisch aanbod 
gedaan, met inbegrip van psycho-educatie. De frequentie van de 
individuele gesprekken is afhankelijk van het statuut, de termijn 
van maatregel en de problematiek (gemiddeld om de twee weken).

CGG De Drie Stromen biedt op dit ogenblik geen groepswerking 
aan voor plegers van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Uitbesteding is niet mogelijk

Wachttijden kunnen variëren. Informatie betreffende de wachttijd 
kan steeds bekomen worden bij de projectmedewerker.

OOST-VLAANDEREN
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Kliniek Forensische  
Psychiatrie

Algemeen Psychiatrisch 
Ziekenhuis Sint-Lucia  

Sint-Niklaas

Ankerstraat 91, 9100 Sint-Niklaas  -  T 03 760 07 64  -  info.alg@apzst-lucia.be  -  www.apzst-lucia.be

Alle provincies

Dr. Velghe
Dr. Van Haecke

Psychiater: VTE: 1
Psycholoog: VTE: 2
Hoofdverpleegkundige: VTE: 1
Sociale dienst: VTE: 1.5
Ergo-, creatieve -, muziek- en bewegingstherapie: VTE: 4
Psychiatrisch verpleegkundigen: VTE: 8
Bachelor Orthopedagogie: VTE: 2

De Kliniek Forensische psychiatrie heeft een gesloten afdeling. 

De gesloten afdeling bestaat uit: 

-  Kliniek Forensische Psychiatrie 1: 10 bedden voor normaal 
begaafden 

-  Kliniek Forensische Psychiatrie 2: 10 bedden voor 
zwakbegaafde plegers van seksueel grensoverschrijdend 
gedrag (IQ 65-80)

- Kliniek Forensische Psychiatrie 3: 8 bedden voor mensen met 
een licht verstandelijke beperking (IQ 50-65)

Daarnaast is er het psychia trisch verzorgingstehuis, welk 3 
bedden heeft met focus op resocialisatie.   

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor: 
- volwassen mannelijke plegers van seksuele delicten (alle vormen 

van seksueel grensoverschrijdend gedrag), veroordeeld of geïn-
terneerd voor de gepleegde feiten (géén Vrijheid onder Voor-
waarden, noch voorlopige hechtenis)

-  ernstige gerechtelijke voorgeschiedenis van niet-seksuele delicten
-  gebrek aan probleembesef en (interne) motivatie 
-  majeure psychiatrische co-morbiditeit
-  psychopathie en pyromanie
-  personen met regioverbod Sint-Niklaas/Waasland
-  nederlandse taal niet machtig
-  IQ < 50

- Aanmelden kan bij  Sam Cappaert (sam.cappaert@gpn.be), 
Stephanie Oltenfreiter (stephanie. oltenfreiter@gpn.be) of Sa-
muel De Vilder (Samuel.devilder@gpn.be)

  Schriftelijke aanmelding is verplicht voor jusitieassistenten of de 
PSD. Als bijgevoegde informatie is het PSD-verslag vereist en 
indien aanwezig het expertiseverslag, het vonnis en de beslis-
sing van de strafuitvoeringsrechtbank. Eventueel kan de kandi-
daat-patiënt ook zelf een motivatiebrief toevoegen. De patiënt 
moet verzekerbaar zijn bij een Belgische mutualiteit.

- Het dossier wordt doorgenomen door één van de leden van het 
intaketeam om uit te klaren of de kandidaat-patiënt voldoet aan 
de inclusiecriteria. Elke donderdag komt het intaketeam samen 
om de doorgenomen dossiers en de afgenomen intakegesprek-
ken te evalueren.

Indien wordt beslist om een intakegesprek te organiseren, proberen 
we de termijn zo kort mogelijk te houden.  Uiteraard is dit afhankelijk 
van de caseload op dat ogenblik,  maar bij hoogdringendheid kan de 
intake uitzonderlijk vervroegd worden. De intake houdt één tot drie 
gesprekken in. 
Kort na het intakegesprek wordt de doorverwijzende instantie op 
de hoogte gebracht van onze beslissing. De reden van weigering 
wordt op schriftelijke wijze (beknopt) teruggekoppeld aan de ver-
wijzer, eventueel aangevuld met telefonisch contact. Bij een positie-
ve beslissing krijgt de kandidaat-patiënt een behandelingscontract, 
waarin zowel de algemene werking, als de individuele afspraken 
zijn opgenomen. Bij akkoord komt de kandidaat-patiënt officieel op 
de wachtlijst. Wanneer er een plaats vrijkomt, wordt de eerstvol-
gende kandidaat op de wachtlijst hiervan verwittigd en wordt er 
een opnamedatum vastgelegd (als ook justitie de voorwaardelijke 
invrijheidsstelling goedkeurt). De wachttijden fluctueren sterk in de 
tijd en bedragen meestal enkele maanden, afhankelijk van aanmel-
ding en uitstroom.
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Behandeling

Hoofddoel is het voorkomen van het stellen van (nieuw) seksueel 
afwijkend gedrag in de vorm van hervalpreventie.
Dit betekent dat de patiënt :
- inzicht dient te verwerven in de aanloop tot het seksueel  

misbruik met het doel hierin te kunnen ingrijpen
- zich bewust wordt van de ernst van het door hem gestelde  

seksueel afwijkend gedrag en de gevolgen ervan voor zijn slacht-
offers

- aan de slag gaat met zijn criminogene factoren

Daarnaast zijn het uitbouwen van een “zinvol” leven en een  
algemene verbetering van de levenskwaliteit even belangrijke doel-
stellingen. 

Het betreft een intensieve en langdurige behandeling, waarbij de 
patiënt zelf verantwoordelijk wordt geacht om deze gedragsveran-
dering te bewerkstelligen en idealiter ook later te behouden.

De gemiddelde behandelduur op KFP1 bedraagt 1,5 à 2 jaar.  Op 
KFP2 spreken we van behandelperiodes van 2 tot 4 jaar.  Uiteraard 
kan de behandeltermijn moeilijk individueel voorspeld worden ge-
zien de vaak complexe problematiek.

BESCHUT WONEN
Er zijn geen forensische bedden, wel een beperkte samenwerking 
met een regulier project Beschut Wonen Waasland.

Patiënten hebben de gelegenheid om zowel groepsgesprekken te 
volgen (omtrent hervalpreventie, emotionele regulatietraining, so-
ciale vaardigheden, empathietraining, andere groepsthema’s, …), 
maar worden ook individueel verpleegkundig, sociale dienst, psy-
chologisch opgevolgd (waarbij focus ligt op criminogene factoren, 
als GLM-factoren). Het is echter een en-en verhaal (je kan niet 
zomaar kiezen wat je wil volgen en wat niet).

Niet van toepassing

Deze voorziening heeft een variabele wachttijd. Voor meer informa-
tie hierover kan u best telefonisch contact opnemen.

Kliniek Forensische Psychiatrie 2/2
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Finis CGG VAGGA Antwerpen

Boomgaardstraat 7, 2018 Antwerpen  -  T 03 256 91 40  -  forensischezorg@vagga.be   -  www.vagga.be

Aanmelding en intake

Zowel personen met een gerechtelijke maatregel als personen die 
zich vrijwillig willen aanmelden, kunnen bij FINIS terecht.
FINIS is een gespecialiseerd team dat voornamelijk instaat voor de 
multimethodische behandeling van plegers van seksueel grens-
overschrijdend gedrag die via therapie aan een oplossing willen 
werken voor hun problemen. 
Daarnaast kunnen ook personen met andere problemen zoals een 
porno-verslaving, plegers van andere delicten zoals fraude, diefstal, 
seksverslaving, kleptomanie, brandstichting en stalking eveneens 
een aanvraag doen voor een ambulante behandeling. Elk dossier 
wordt grondig bekeken door het team en er wordt zorg op maat 
geboden. 
Ook mensen met een verstandelijke of fysieke handicap, mensen 
met een ernstige psychiatrische problematiek, een verslavingspro-
bleem of een agressieprobleem kunnen bij verschillende teams in 
VAGGA terecht. Er is een aanbod voor minderjarigen en meerderja-
rigen, voor mannen en vrouwen. 

FINIS heeft geen aanbod voor:
- cliënten met een psychiatrische problematiek die niet  

ambulant behandelbaar is.
- cliënten die de feiten volledig ontkennen.
- cliënten die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen

Vrijwillige hulpvragers kunnen zelf contact opnemen of zich door een 
verwijzer telefonisch laten aanmelden. Elke weekdag tussen 11 en 
12 uur kunnen vrijwillige hulpvragers telefonisch contact opnemen. 
Zij worden doorverbonden met een therapeut die de hulpvrager, 
indien aangewezen, inplant voor een kennismakingsgesprek.

Indien men een verplichte juridische voorwaarde heeft voor het 
volgen van een behandeling, dan dient de aanvraag via de justitie-
assistent of psychosociale dienst van de gevangenis te verlopen. 
Deze laatste kan een officiële schriftelijke aanmelding indienen. 
Aanmeldingen van justitiële cliënten worden besproken op het 
Centraal Instroomteam van de Antwerpse regio. Het team brengt 
de justitieassistent op de hoogte of er al dan niet een kennisma-
kingsgesprek met onze dienst zal plaatsvinden.

In het kader van een efficiënte doorverwijzing gebeurt de aanvraag 
tot behandeling schriftelijk. Om alles op een vlotte manier te laten 
verlopen, worden alle forensische aanmeldingen op een gecentra-
liseerde manier besproken. Op basis van de ontvangen verslagge-
ving wordt dan beslist of de hulpvrager al dan niet in aanmerking 
komt voor intakegesprekken.

De verwijzer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van de beslis-
sing van het team.

Aanmelden via: forensischezorg@vagga.be

-  alle therapeuten plannen intakes in in hun agenda. 
-  indien nodig worden één of meerdere bijkomende intakes 

ingepland (bij een arts, maatschappelijk werker,…).
-  na de intakefase wordt het dossier besproken op de 

teamvergadering
-  op de teamvergadering wordt de beslissing genomen tot al dan 

niet opstarten van de behandeling en wordt een behandelplan 
opgesteld.

-  deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld aan de verwijzer 
en indien afgesproken ook aan de cliënt.

Antwerpen

Maandag, dinsdag en woensdag van 9 tot 20 u
Donderdag van 9 tot 18 u - Vrijdag van 9 tot 17 u

Nora Depreeuw

FINIS maakt deel uit van het centraal instroomteam regio 
Antwerpen, samen met het UFC en HSD & LDSG van  
CAW Antwerpen

Maatschappelijk werker: VTE: 1 
Criminoloog/ maatschappelijk werker: VTE: 0,50
Psychologen: VTE: 2
Psychiater: VTE: 0,40
Seksuoloog: VTE: 0,50
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Behandeling 

Na overleg met het multidisciplinair team wordt een behandelplan 
voorgesteld. Dit kan betekenen dat een medisch-psychiatrische 
behandeling, individuele therapie,  koppelgesprekken of een com-
binatie hiervan zullen plaatsvinden. Eventueel kan verder diagnos-
tisch onderzoek aangewezen zijn. De frequentie van de gesprekken 
wordt door de therapeut afgestemd op de noden van de hulpvrager.

Alle medewerkers van het CGG VAGGA zijn gebonden aan het  
beroepsgeheim en behandelen de inhoud van alle gesprekken met 
respect voor de privacy.

Indien personen via een justitiële maatregel zijn doorverwezen, 
worden de aan- en afwezigheden en het al dan niet nuttig gebruik 
maken van de gesprekken doorgegeven aan de justitieassistent. 

FINIS biedt geen groepsbehandeling aan

Uitbesteding is niet mogelijk

Er is geen wachtlijst

Finis 2/2
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Asterisk Antwerpen CAW Antwerpen

Grote Steenweg 169,  2600 Berchem  -  T 0476 88 22 73  -  asterisk@cawantwerpen.be    -  www.cawantwerpen.be

Aanmelding en intake

Asterisk biedt een individuele begeleiding op maat aan personen 
die seksueel grensoverschrijdend gedrag gesteld hebben en/
of dreigen te stellen. Zowel mannen als vrouwen kunnen een 
begeleiding starten. Asterisk biedt tevens een traject aan voor 
minderjarige en vrijwillige cliënten. De gesprekken sluiten nauw 
aan bij de psycho-sociale situatie van de cliënt. Asterisk benadert 
de cliënt vanuit de driehoek dader-slachtoffer-maatschappij om het 
inzicht in het gesteld gedrag te vergroten en herval te vermijden.

Asterisk werkt rond het vergroten van keuzemogelijkheden in 
het afstemmen van de eigen wensen en behoeften op die van 
de ander. Er wordt gezocht naar respectvolle en maatschappelijk 
aanvaardbare manieren om seksualiteit en intimiteit te integreren 
in het eigen leven. Zelfcontrole, verantwoordelijkheid en respect 
zijn hierbij sleutelbegrippen.

-  personen die feiten volledig ontkennen
-  personen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn
-  ernstige psychiatrische of verslavingsproblematiek die  

ambulant werken onmogelijk maakt

De aanmelding kan gebeuren via de aanspreekpunten voor Asterisk:
- Cathy Ivens 
  T 0478 49 86 63, cathy.ivens@cawantwerpen.be
- Louis Wauters
  T 0471 85 03 22, louis.Wauters@cawantwerpen.be

Aanmeldingen van justitiële cliënten worden besproken op het 
Centraal Instroomteam van de Antwerpse regio. Daar wordt beslist 
of en in welke voorziening er een intake gepland wordt.

De intake bestaat uit 1 tot 2 gesprekken met hulpverlener. Hoe en 
met wie wordt besloten of een behandeling mag starten? De 2 
hulpverleners maken op basis van deze gesprekken een beslissing, 
in overleg met team en justitieassistent. De cliënt wordt telefonisch 
op de hoogte gebracht van de beslissing.

Behandeling

Asterisk biedt individuele gesprekken aan. Deze gesprekken vinden 
plaats op wekelijkse/tweewekelijkse basis (afhankelijk van het 
dossier). Naast therapeutische aspecten omvat de begeleiding een 
meer vormende en educatieve benadering op maat van de cliënt. 

Indien uit de begeleiding de nood blijkt, kan de cliënt  aan de pro-
jectoverschrijdende groepsvorming “Oei! Ik ben niet alleen” deelne-
men. Dit 9 uur (3 x 3 uur) durend traject  richt zich tot cliënten die 
omwille van een beperkter zelfinzicht en zicht op het gedrag van 
anderen steeds weer in conflicten verzeild geraken. De vorming wil 
hen vaardigheden rond communicatie, inleving en conflicthante-
ring aanbieden.

Deze voorziening besteedt geen behandelingen uit

Deze voorziening werkt niet met een wachtlijst

Antwerpen

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Steve Van Veldhoven

Asterisk vormt samen met de projecten Dader In Zicht (DIZ) 
en Slachtoffer In Beeld (SIB). Asterisk maakt deel uit van het 
centraal instroomteam regio Antwerpen, samen met FINIS en 
het UFC

Maatschappelijk werker: 0,5VTE (HSD)
Seksuoloog: 0,4VTE (LDSG)
Criminoloog: 0,1VTE (LDSG) 

ANTWERPEN
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Universitair Forensisch  
Centrum (UFC)

Dienst Psychiatrie
Universitair Ziekenhuis 

Antwerpen

Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem  -  T 03 821 34 38  -  info@ufc.be  -  www.ufc.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor: 
-  Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het  

samenwerkingsakkoord), inclusief: 
∙ vrouwelijke daders
∙ zwakbegaafden, indien voldoende sociaal adaptieve  

vermogens en een gesprekstherapie haalbaar is.
∙  cliënten met een psychiatrische problematiek, indien er geen 

te zware psychiatrische belasting aanwezig is.

-  Vrijwillig cliënteel met (risico op) seksueel afwijkend gedrag.

Het UFC heeft geen aanbod voor:
-  Volledige ontkenning van enige psychoseksuele problematiek. 
-  Er is enkel een aanbod voor gedeeltelijke ontkenning en mini-

malisering van de feiten.
-  Anderstaligen. De Nederlandse taal moet voldoende beheerst 

worden voor deelname aan de gesprekstherapie. 
-  Personen met een mentale handicap. Dit cliënteel wordt door-

verwezen.
-  Cliënten met een verslavingsproblematiek.
-  Cliënten met een agressiehanteringsprobleem.

Aanmelden kan via telefoon, post of mail. U kan de medewerkers 
rechtstreeks of via het secretariaat contacteren. Aanmeldingen van 
justitiële cliënten worden besproken op het Centraal Instroomteam 
van de Antwerpse regio. Daar wordt beslist of en in welke voorzien-
ing er al dan niet een intake gepland wordt.

De intake gaat steeds door op maandagvoormiddag en omvat ver-
schillende onderdelen:
-  Afname van bloedstalen
-  Een gesprek met de psycholoog
-  Een gesprek met de psychiater

Deze informatie wordt teruggekoppeld op de teamvergadering. Het 
team neemt hierbij een beslissing omtrent het al dan niet opstarten 
van een behandeling.
Deze beslissing wordt telefonisch en/of schriftelijk gecommuni-
ceerd aan de cliënt en/of de verwijzer.

Behandeling

Het UFC biedt enkel individuele behandeling. De frequentie van 
de gesprekken varieert naargelang de noden van de specifieke 
patiënt.

Het UFC biedt geen groepsbehandeling aan

Het UFC besteedt behandelingen uit indien hier aanwijzingen voor 
zijn (bv. patiënt wordt opgevolgd voor specifieke problematiek 
door privétherapeut). Het UFC volgt de patiënt op door middel van 
een halfjaarlijkse consultatie en staat in contact met de therapeut. 
Het UFC ondertekent de prestatieverbintenis, met vermelding van 
de externe behandelaar.

Momenteel is er een wachtlijst van ongeveer drie maanden

Antwerpen. Bij uitbreiding: ook Dendermonde, Sint-Niklaas, 
Turnhout, Mechelen

Het UFC maakt deel uit van het centraal instroomteam regio 
Antwerpen, samen met FINIS en Asterisk.

Het UFC fungeert als Vlaams steuncentrum inzake de behandeling 
en begeleiding van seksuele daders (Samenwerkingsakkoord 
tussen de Federale Staat en de Vlaamse gemeenschap).

- Tijdens kantooruren 

Wim Huys, algemeen coördinator 
Prof. dr. Kris Goethals, directeur

Psychiater: 0,5 VTE
Psycholoog:  0,6 VTE
Psychologisch consulent: 0,5 VTE
Psycholoog/onderzoeker: 0,5 VTE
Criminoloog: 1,0 VTE 
Psycholoog/algemeen coördinator: VTE: 0,80
Assistent psychiater in opleiding: VTE: 0,50
Medisch secretaresse: 0,6 VTE 

ANTWERPEN
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Geïntegreerde Werking 
Mechelen CAW Boom - Mechelen - 

Lier en CGG De Pont

CAW:  Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen  -  T 0479 22 97 64  -  aanmeldingen.sd@cawboommechelenlier.be  -  www.cawboommechelenlier.be
CGG: Lange Ridderstraat 20, 2800 Mechelen  -  T 015 42 08 32  -  forensischteam@cggdepont.be  -  www.cggdepont.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het  

samenwerkingsakkoord), inclusief:
∙ vrouwelijke daders
∙ minderjarige plegers: voor dit cliënteel is er een beperkt aan-

bod.
∙ zwakbegaafden
∙ cliënten met een psychiatrische- of verslavingsproblematiek; 

indien deze problematiek niet op de voorgrond staat en elders 
behandeld wordt.

- Vrijwillig cliënteel met (dreigend) seksueel afwijkend gedrag.
- Partner en ouders van de cliënt.

Het forensische team van Mechelen heeft geen aanbod voor:
- cliënten die een volledige ontkenning aanhouden. Er is enkel een 

aanbod voor gedeeltelijke ontkenning en minimalisering van de 
feiten.

- anderstaligen. De Nederlandse taal moet voldoende beheerst 
worden. 

- cliënten met een hoge psychopathiescore

Aanmelden via centraal aanmeldingspunt op beide e-mailadressen: 
- aanmeldingen.sd@cawboommechelenlier.be EN 

- forensischteam@cggdepont.be. 

Telefonisch via 015 42 08 32 (CGG) of 0479 22 97 64 (CAW).  
Justitieassistenten bezorgen per mail een aanmeldingsfiche en de 
nodige documenten aan beide e-mailadressen of via post aan het 
CGG of CAW. PSD meldt schriftelijk aan via een PSD-verslag. Een 
eerste selectie wordt gemaakt o.b.v. exclusiecriteria. 

Aanmeldingen worden besproken in het aanmeldingsteam dat 
wekelijks samenkomt. Het team beslist of een intake al dan niet 
gepland wordt.

De intake bestaat uit twee tot vijf gesprekken bij één of meerdere 
hulpverleners.

 De intakes worden besproken op het aanmeldingsteam. Er wordt 
beslist of er al dan niet een behandeling/begeleiding opgestart zal 
worden en of de cliënt in de groeps- en/of individuele werking zal 
terechtkomen.

Behandeling

Individuele gesprekken zijn mogelijk in CAW Mechelen, (HSD en 
LDSG) en CGG De Pont. De frequentie van de gesprekken wordt 
afgestemd op de noden van de cliënt. 
De cliënt volgt individuele therapie en/of groepstherapie. 

-  De groepswerking is een samenwerking tussen CGG en CAW en 
vindt plaats in de lokalen van CGG De Pont. De groepstherapie 
houdt wekelijkse sessies van 90 minuten in, gecombineerd met 
wekelijkse huiswerkopdrachten. In totaal gaat het om 40 sessies 
lopende over één jaar. Er kunnen acht deelnemers instromen in 
deze gesloten groep. De groep start eenmaal per jaar.

-  Indien iemand een groepstraject zal opstarten, maar het instap-
moment gemist heeft, zal deze persoon doorgaans reeds indivi-
duele (pre)therapie krijgen in afwachting op de startdatum van 
de groep. 

-  Als iemand de volledige therapie doorlopen heeft, kan hij zich 
nog verder individueel laten begeleiden. 

- Follow-up kan zowel via individuele gesprekken als in groep

Er wordt niet gewerkt met uitbesteding

Op sommige momenten is er een wachttijd vooraleer behandeling 
kan gestart worden.

Mechelen

Tijdens kantooruren: Individuele werking 
- Locatie: CGG De Pont of CAW Mechelen
- ‘s Avonds: Consultaties avonduren
- Individueel: CAW en CGG
- Groep: locatie: CGG De Pont

Aanmelden via centraal aanmeldingspunt aanmeldingen.sd@
cawboommechelenlier.be EN forensischteam@cggdepont.be. 
Telefonisch via 015 42 08 32 (CGG) of 0479 22 97 64 (CAW).

In de regio Mechelen is er een geïntegreerde werking, waarbij 
CAW Boom Mechelen Lier (HSD en LDSG) en CGG De Pont 
samenwerken voor de aanmeldingen, intakes en behandeling.

Psycholoog VTE: 0,5 CAW (LDSG)
Psycholoog VTE: 0,4 CAW (HSD)

Psycholoog VTE: 0,6 CGG
Criminoloog VTE: 0,1 CGG
Maatschappelijk werker VTE: 0,2 
CGG Psychiater VTE: 0,1 CGG

ANTWERPENANTWERPEN
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Forensisch  
Volwassenenteam (FVT) CGG Kempen &  

CAW De Kempen

Smalvoortstraat 2, 2300 Turnhout - T 014 41 09 67 - info@cggkempen.be - www.cggkempen.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
-  Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het  

samenwerkingsakkoord), inclusief: 
∙ vrouwelijke daders
∙ personen met een verstandelijke beperking
∙ zij die in aanmerking komen voor een hormonale 

behandeling
∙ vrijwillig cliënteel met (dreigend) seksueel 

grensoverschrijdend gedrag. 

Men komt in aanmerking voor een begeleiding binnen het FVT  
indien men: 

∙ meerderjarig is
∙ woonachtig is in het gerechtelijk arrondissement  

Turnhout
∙ de feiten bekent: de feiten op zich, de verantwoordelijkheid 

ervoor en de seksuele component ervan 
∙ niet verwezen is voor een residentiële begeleiding
∙ niet kampt met een acute-niet seksuele-psychiatrische 

problematiek
∙ vrij is van een andere acute verslavingsproblematiek tenzij 

die elders wordt opgevolgd 
∙ de veiligheid van (potentiële) slachtoffers voldoende  

gegarandeerd kan worden
∙ bereid is alle nodige info ter beschikking te stellen
∙ voldoende gemotiveerd is en een minimum aan besef heeft 

van normoverschrijding en schuld
∙ over voldoende communicatieve vaardigheden beschikt 

die gesprekstherapie mogelijk maakt
De context van de cliënt kan eveneens betrokken worden tijdens 
de begeleiding. 

Minderjarige plegers: 
kunnen terecht in het forensisch jongerenteam van het CGG Kem-
pen. Aanmeldingen kunnen eveneens gebeuren via het algemeen 
nummer van het CGG Kempen. 

Aanmeldingen kunnen gebeuren via het centrale telefoonnummer 
van CGG Kempen of via de algemene mail info@cggkempen.be 

Aanmeldingen vanuit het justitiehuis gebeuren via mail a.d.h.v. een 
vooropgesteld document. Alle beschikbare informatie wordt  hier-
bij opgevraagd. 

Aanmeldingen vanuit de gevangenis dienen steeds via de PSD te 
gebeuren per mail, telefoon of post. Na het ontvangen van de aan-
melding wordt  steeds de nodige verslaggeving opgevraagd aan de 
PSD. 

Hierna volgt een eerste administratieve screening door één van de 
teamleden. Vervolgens wordt het dossier besproken op de team-
vergadering. 

Antwerpen (Turnhout)

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Katleen Bosman

In de regio Kempen is er een geïntegreerde werking. Er is een 
samenwerkingsverband tussen CGG Kempen en  CAW De 
Kempen (LDSG en HSD)  waarbij de dagelijkse aansturing 
gebeurt door het CGG Kempen. 

Seksuoloog: VTE: (LDSG) 0,50 
Criminologe - maatschappelijk assistente: VTE: (CGG) 0,25
Psychologe - seksuologe:  VTE: (CGG) 0,80
Psychologe: VTE: (HSD) 0,10
Psychiater:  VTE: (CGG)
Readaptatie wetenschappen: VTE: (HSD) 0,45
Adj. directeur: Orthopedagoge: VTE: (CGG)

ANTWERPEN
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ANTWERPEN

Onze intakeprocedure bestaat uit drie gesprekken. Het eerste inta-
kegesprek heeft betrekking op de feiten, het verhaal van de cliënt, 
motivatie tot begeleiding, formuleren van een hulpvraag, ...

Een tweede intakegesprek is steeds bij onze psychiater en zoomt in 
op medische voorgeschiedenis en hulpverleningsgeschiedenis. De 
verzamelde informatie wordt op de teamvergadering besproken. 
Er wordt bekeken welke bijkomende informatie nog nodig is om te 
bepalen of iemand al dan niet kan instromen in een begeleiding. Dit 
wordt bevraagd in een derde intakegesprek met een ander team-
lid. Daarna wordt op het multidisciplinair overleg beslist over de  
opstart van begeleiding. 

Bij twijfel over de haalbaarheid van therapie wordt  een verlengde 
intakeprocedure van vijf gesprekken doorlopen. Pas daarna wordt 
er een definitieve beslissing genomen. 

Er wordt een beslissing genomen op de wekelijkse teamvergade-
ring. Deze beslissing wordt doorgaans telefonisch en/of schrifte-
lijk medegedeeld aan de cliënt. Indien dit wenselijk is, kan dit ook 
in een gesprek met de cliënt gebeuren. In uitzonderlijke situaties 
wordt er een driegesprek gepland met de verwijzer. 

De volledige instroomprocedure duurt normaal 6 tot 8 weken. 
Wanneer er een beslissing genomen wordt dat iemand in begelei-
ding komt, wordt er een behandelplan opgemaakt en een hulpver-
leningsovereenkomst met de cliënt afgesloten. 

Forensisch  
Volwassenenteam (FVT) 2/2

Behandeling

Doorgaans worden de begeleidingen individueel gestart. Van 
elke cliënt wordt verwacht dat hij tijdens zijn begeleidingstra-
ject zal deelnemen aan de groepstherapie. 

Thema’s groepswerking: hervalpreventie, seksuele voorlichting,  

sociale vaardigheden, empathie, agressie, assertiviteit, coping…

Het groepsaanbod bestaat uit: 

1. Hervalpreventie (gericht op delictketen)

2. Groep voor gevorderden. Dit is een groep voor cliënten die de 

hervalpreventie reeds hebben doorlopen

3. Groep voor zwakbegaafden (hervalpreventie)

4. Minigroep met een verstandelijke beperking (één uur, maxi-

mum vier deelnemers)

5. Opvolggroep: voor cliënten die het einde van hun therapie 

naderen, is meer gebaseerd op het good lives model 

6. Hervalpreventiegroep voor jong volwassenen

Alle groepen, uitgezonderd de minigroep, hebben maximum 

negen deelnemers en twee begeleiders en duren twee uur. 

7. Partnergroep: voor partners van cliënten die in het FVT in 

begeleiding zijn. 

FVT besteedt geen behandelingen uit

Een wachtlijst wordt zoveel mogelijk vermeden

25



Vlaams-
Brabant



LDSG Leuven CAW Oost-Brabant

Redingenstraat 6, 3000 Leuven  -  T 0476 25 05 53  -  ingeborg.roussel@cawboommechelenlier.be  -  www.cawoostbrabant.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief:
∙ Vrouwelijke daders
∙ Anderstaligen: dit enkel indien de cliënt Frans of Engels 

spreekt.
∙ Zwakbegaafden

- Partners van cliënten. Zij kunnen enkel gezien worden samen 
met de cliënt.

- Minderjarigen
- Matige, ernstige en diepe verstandelijk gehandicapten
- Cliënten die een volledige ontkenning aanhouden
-  Acute niet behandelde psychiatrische problematiek of verslaving 
-  Kernpsychopathie

Aanmelden kan enkel op doorverwijzing van de justitieassistent en 
gebeurt a.d.h.v. een standaard intakeformulier, vaak telefonisch toe-
gelicht. De cliënt neemt -in de regel- zelf contact op voor intake.

De intake bestaat uit één à twee gesprekken.
De LDSG-medewerker beslist autonoom of een begeleiding al dan 
niet wordt opgestart. Bij twijfel wordt het dossier teruggekoppeld 
naar het bredere team. Deze beslissing wordt rechtstreeks aan de 
cliënt en aan de justitieassistent meegedeeld.

Behandeling

Het forensische team van LDSG Leuven biedt enkel individuele  
behandeling aan. Indien hier indicaties voor zijn, kan partnertherapie 
opgestart worden.
Een begeleiding houdt wekelijkse of tweewekelijkse gesprekken in. 
In het geval van een strafbemiddeling worden gedurende 6 maanden 
gesprekken gepland, bij een probatie is de termijn minimum 1 jaar (en 
maximaal tot het einde van de probatietermijn).

Deze voorziening biedt geen groepstherapie aan

Uitbesteding is niet mogelijk

Momenteel is er een wachtlijst

Leuven

Consultaties ook mogelijk in Tienen 
(O-L-V-Broedersstraat 2, 3300 Tienen)

Deze voorziening is niet erkend binnen het samenwerkingsakkoord 
daders van seksueel misbruik.

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Coördinator ad interim: Joris Claes 

Psycholoog: VTE: 0,50

VLAAMS-BRABANT
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Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor :  
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief:
∙  jongeren: Er is een apart jongerenteam. (voor de jongvolwas-

senen (18-23j) werken het volwassenteam en het jongeren-
team samen)

∙ vrouwelijke plegers
∙ dubbeldiagnoses: voor deze cliënten werken we indien een 

ambulant aanbod haalbaar is, meestal in netwerk.
∙ plegers met een verstandelijke beperking (samengewerking 

met gespecialiseerde VAPH-collega’s)
∙ ontkenners (behalve in VOV-statuut)
∙ zij die in aanmerking komen voor een hormonale behandeling 

en altijd in combinatie met psychotherapie
∙ Vrijwillig cliënteel met seksueel afwijkend gedrag of met een 

preventieve vraag (‘geen-dader-worden’). 
  
- Ouders, partner en familieleden van de cliënt (in de mate van het 

mogelijke)

- I.T.E.R. kan ook gespecialiseerde adviezen of screenings uitvoeren

- COSA voor plegers zonder sociaal netwerk  
(https://cosabrussel.com)

- I.T.E.R. biedt vooral therapie in het Nederlands aan.  Er is een mi-
nimumkennis van het Nederlands vereist. Er is een beperkte mo-
gelijkheid voor gesprekken in het Engels.  Gesprekken in het Frans, 
Engels of Duits zijn mogelijk voor systeemleden.

- EXCLUSIE:
∙ acuut middelengebruik, indien niet in netwerk kan worden 

samengewerkt
∙ psychiatrische comorbiditeit die een ambulante behandeling 

uitsluit
∙ acute sociale gevaarlijkheid die niet kan gecontaind worden

Aanmelden kan via e-mail of telefoon bij het secretariaat. Aanmel-
ding kan via de verwijzer of door de cliënt zelf.
De aanmelding wordt besproken op de teamvergadering. Hier wordt 
beslist of een kennismakingsgesprek zal volgen.

Brussel-Halle / Vilvoorde (+ Leuven voor de CAW- en HCA-
opdracht)

I.T.E.R. heeft een geïntegreerde werking. Er is slechts één 
Nederlandstalig meldpunt voor het hele werkingsgebied en 
een eenduidig aanbod voor alle verwijzers en cliënten. Er is een 
samenwerkingsverband tussen:
-  CAW Brussel (bevoegd voor  

Brussel en Vlaams Brabant) met  
inbegrip van de Leerprojecten Daders Seksueel Geweld

-  CGG Ahasverus (bevoegd voor Brussel en Halle-Vilvoorde)
-  Alba vzw (dienst bijzondere jeugdzorg: Brussel en Vlaams-

Brabant)
-  vzw Zonnelied (VAPH-voorziening)
-  interneringsnetwerk SaHVA (verbeterproject)

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds (voornamelijk groepstherapieën)

Kris Vanhoeck (coördinator van de drie forensische werkingen 
en teamverantwoordelijke van het I.T.E.R.-volwassenenteam)
De twee andere forensische teams zijn het I.T.E.R.-jonger-
enteam en Psychotherapie-BRUG (CGG-werk in de Brusselse 
gevangenissen)

Volwassenenteam: 
Maatschappelijk werker: VTE:  0,50
Bachelor criminologie : VTE 0,75
Psychologische functie/seksuologe: VTE: 0,75
Psychologisch assistent: VTE:  0,29
Psychologische functie: VTE: 0,90
Psycholoog (LDSG): VTE: 0,50
Criminoloog/seksuoloog: VTE: 0,5
Master psychologie: VTE 34%
Maatschappelijk werker (VAPH): VTE 26%
Psychiater: VTE:  0,21
Administratieve kracht: VTE: 0,78
(gedeeld met de twee andere forensische deelteams)

I.T.E.R. CENTRUM VOOR PREVENTIE, BEGELEIDING EN BEHANDELING 
VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

CGG Ahasverus & CAW Brussel & 
ALBA vzw & Zonnelied vzw

Gaucheretstraat 164, 1030 Brussel  -  T 02 512 62 43 - iter@iter-hulp.be
www.iter-hulp.be - www.familievan.be - http://iternieuwsbrief.blogspot.com 

VLAAMS-BRABANT
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De intake bestaat uit 7 tot 8 gesprekken: 
- gesprek met psychiater
- uitgebreide anamnese (semi-gestructureerd interview)
- gesprek met een belangrijke derde
- psychodiagnostiek
- bespreking van resultaten …

Het laatste gesprek bestaat uit een terugkoppeling van de vorige  
gesprekken.

- Na de reeks evaluatiegesprekken wordt er op de team- 
vergadering een beslissing genomen over het aanbod  
van I.T.E.R. en de eventuele randvoorwaarden. Deze beslissing 
wordt mondeling besproken met  de cliënt. Hierna kan een pres-
tatieverbintenis ondertekend worden met de justitieassistent. 
Hierin worden eventuele randvoorwaarden opgenomen die uit de 
evaluatie naar voren gekomen zijn.

- Bij moeilijke dossiers kan indien nodig  eerst een verkorte evaluatie 
plaatsvinden. Die bestaat uit 3 tot 4 gesprekken: een gesprek met 
de psychiater, een gesprek met de psycholoog en een gesprek met 
de maatschappelijk werker.  Op basis daarvan kan ingeschat wor-
den of het voortzetten van de hele evaluatiefase zinvol is.

Behandeling

Een behandeling kan individueel, in groep of een combinatie 
van beide.  Ook partner- of gezinsgesprekken zijn mogelijk. Een 
schriftelijke therapievoorbereiding kan vanuit de gevangenis opge-
start worden

- terugvalpreventie en motivatiebevordering
- persoonsgerichte groepstherapie
- forensisch-psychiatrische behandeling
- relationele en seksuele vorming
- bijzondere vaardigheidstrainingen (bijvoorbeeld ‘minder drinken’, 

sociale vaardigheden, ouderschap, mindfulness)

Uitbesteding is mogelijk op twee manieren :
-  volledige overname door de externe hulpverlener, indien deze  

bereid is om zelf te rapporteren (dit kan opgenomen worden in de 
prestatieverbintenis)

-  I.T.E.R. blijft tussenschakel tussen de hulpverlener en justitie

Uitbesteding wordt overwogen in de volgende gevallen :
-  bij lage risico’s en indien I.T.E.R. adviseert dat algemene hulp aan-

gewezen is (en zeker indien de cliënt al elders in therapie is)
- na een delictgerichte fase waarna forensische vervolgtherapie 

niet meer nodig geacht wordt
 - voor een specifiek deelprobleem waarvoor behandeling NAAST 

het I.T.E.R.-aanbod nodig is

I.T.E.R. biedt ook coaching en supervisie aan therapeuten en  
instellingen aan die zelf de pleger verder kunnen begeleiden. 

Er zijn samennwerkingsverbanden met :
- de Vertrouwenscentra Kindermishandeling
- dienst slachtofferhulp
- dienst andrologie (AZ-VUB)
- expertisecentrum diagnostiek en advies (AZ-VUB)
- dienst preventie CAW (voor vormingsmodules)
- Moderator (buitengerechtelijke dialoog)
- Consulententeam (VAPH-gebruikers)
- enkele privé-theraeputen en psychiaters

Er wordt zo weinig mogelijk gebruik gemaakt van een wachtlijst. 
Indien nodig wordt voorrang gegeven aan cliënten uit de regio.

 

I.T.E.R. CENTRUM VOOR PREVENTIE, BEGELEIDING EN BEHANDELING 
VAN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG 2/2

VLAAMS-BRABANT
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Forensisch Team CGG Vlaams-Brabant Oost

Kapucijnenvoer 16, 3000 Leuven  -  T 016 85 79 79  -  leuven-vo@cgg-vbo.be  -  www.cgg-vbo.be

Aanmelding en intake

Zowel mensen met een gerechtelijke maatregel als mensen die op 
eigen initiatief psychotherapeutische hulp zoeken kunnen terecht in 
het CGG VBO. Het aanbod van de forensische werking staat open 
voor:
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen- 

werkingsakkoord) inclusief:
∙ vrouwelijke daders
∙ minderjarigen vanaf 16 jaar
∙ plegers met een verstandelijke beperking
∙ hormonaal behandelden
 - Vrijwillig/preventief: cliënteel met zorgwekkend seksueel  

afwijkend gedrag

 - Vrijwillig/preventief: 
∙  cliënteel met zorgwekkend seksueel afwijkend gedrag.

- Het forensische team heeft geen aanbod voor: 
∙ personen met een matig, ernstig en diep verstandelijke  

handicap 
∙ kernpsychopathie is een exclusiecriterium
∙ acuut middelenmisbruik
∙ cliënten die een volledige ontkenning aanhouden
∙ Therapie gebeurt voornamelijk in het Nederlands. Anderstali-

gen zijn welkom mits een basiskennis van de taal. Indien moge-
lijk kan er met een tolk gewerkt worden.

Aanmelden kan via telefoon, brief of mail, via het secretariaat. Tijdens 
de teamvergadering wordt er beslist of er een intakegesprek volgt.
De intake bestaat uit één tot vijf gesprekken, waaronder minstens 
één gesprek met psychiater. Informatie uit de intakegesprekken en, 
indien mogelijk, dossierstudie wordt besproken op de teamvergade-
ring. Tijdens deze vergadering wordt een beslissing genomen of een 
begeleiding al dan niet opgestart zal worden. Verwijzer en/of cliënt 
worden op de hoogte gebracht van de beslissing.

Het forensische team van CGG VBO heeft geen aanbod voor:

- personen met een matig, ernstig en diep verstandelijke handicap 

- kernpsychopathie is een exclusiecriterium

- acuut middelenmisbruik

- cliënten die een volledige ontkenning aanhouden

- Therapie gebeurt voornamelijk in het Nederlands. Anderstaligen 
zijn welkom mits een basiskennis van de taal. Indien mogelijk kan 
er met een tolk gewerkt worden.

Aanmelden kan via telefoon, brief of mail, via het secretariaat. Tijdens 
de teamvergadering wordt er beslist of er een intakegesprek volgt.

De intake bestaat uit één tot vijf gesprekken, waaronder minstens 
één gesprek met psychiater.
Informatie uit de intakegesprekken en, indien mogelijk, dossierstudie 
wordt besproken op de teamvergadering. Tijdens deze vergadering 
wordt een beslissing genomen of een begeleiding al dan niet 
opgestart zal worden.
Verwijzer en/of cliënt worden op de hoogte gebracht van de 
beslissing.

Leuven

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Bart Van Hoof

Psycholoog: 1,55 VTE

Criminoloog: 0,91 VTE

Sexuoloog: 0,50 VTE

Psychiater: 0,24 VTE

Behandeling

Naast behandeling zijn coaching en supervisiegesprekken mogelijk 
voor hulpverleners die zelf de pleger verder kunnen begeleiden.

Uitbesteding is niet uitgesloten. Dit wordt op individueel niveau  
overwogen. Uitbesteding gebeurt na een interne risico- inschatting 
en is mogelijk als
- algemene hulp aangewezen is bij laag ingeschatte risico’s. Bij 

een overname door een externe hulpverlener worden afspraken  
gemaakt of het forensische team nog de tussenschakel moet  
vormen met het gerecht.

- er een specifiek deelprobleem is waarvoor behandeling naast het 
aanbod van het forensische team aangewezen is.

Vanuit het CGG wordt er getracht een zo minimaal mogelijke wacht-
lijst te hanteren.
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HSD & LDSG Limburg CAW Limburg

Consultaties: Rozenstraat 28, 3500 Hasselt  -  Administratieve zetel: Stoffelsbergstraat 4, 3600 Genk
T 011 85 99 20  -  hsdldsg@cawlimburg.be  -  www.cawlimburg.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:  
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief:
∙ vrouwelijke daders
∙  minderjarige plegers: Het aanbod voor jongeren wordt gere-

aliseerd door een samenwerking met BAAL Limburg. BAAL 
staat in voor aanmeldingen binnen een verplicht kader (via 
jeugdrechter). HSD staat in voor het vrijwillig kader (via het 
ondersteuningscentrum jeugdzorg, huisarts, ouder, leef-
groep…). De groepswerking wordt gezamenlijk door thera-
peuten van beide teams georganiseerd.

∙  zwakbegaafden en mentaal gehandicapten indien gespreks- 
therapie haalbaar is

- Vrijwillig cliënteel met (dreigend) seksueel afwijkend gedrag. 
- Partner van de cliënt; en ouders indien de cliënt minderjarig is.

- Anderstaligen. De Nederlandse taal moet voldoende worden  
beheerst voor deelname aan de gesprekstherapie. 

- Cliënten met een verslavingsproblematiek indien deze proble-
matiek op de voorgrond staat. Deze inschatting wordt gemaakt 
bij intake.

- Cliënten met een ernstige psychiatrische problematiek. Zij  
kunnen worden doorverwezen naar het CGG.

- Cliënten die een volledige ontkenning aanhouden. Er is enkel een 
aanbod voor gedeeltelijke ontkenning en minimalisering van de 
feiten.

- Cliënten met een hoge psychopathiescore
- Cliënten woonachtig in een ander werkingsgebied.

In de regio Limburg wordt gewerkt met SPECTRA bestaande uit 
zorGGroep Zin vzw (Team Forte) en CAW Limburg (HSD en LDSG).

Vrijwillig aanmelden kan telefonisch, via e-mail of bij het onthaal. 
De cliënten met een verplicht kader moeten aangemeld worden via 
mail of  post d.m.v. een standaard aanmeldingsformulier. De aan-
meldingen worden in het centrale intaketeam gecentraliseerd voor 
de eerste verkennende gesprekken.

De intakegesprekken gebeuren volgens een beurtrolsysteem. Elke 
maand is één van de diensten verantwoordelijk voor nieuwe aan-
meldingen.

Standaard bestaat de intake uit 1 gesprek met een medewerker van 
het intaketeam. Indien de problematiek dit vereist kunnen meer-
dere intakegesprekken gevoerd worden. Indien blijkt dat de pro-
blematiek eerder aansluit bij 2de lijn (CGG) zal er, op indicatie, een 
bijkomend gesprek met de psychiater van de Zorggroep Zin vzw 
plaatsvinden.

De beslissing over een eventuele opstart van de behandeling wordt 
genomen door het intaketeam op de tweewekelijkse overlegmo-
menten. Er wordt dan ook beslist bij welke dienst de cliënt terecht 
zal komen.

Deze beslissing wordt telefonisch of via mail gecommuniceerd 
naar de cliënt. De hulpverlener heeft ook contact met de justitiële 
verwijzer met het oog op de ondertekening van de prestatiever-
bintenis.

Limburg

Rozenstraat 28,  
3500 Hasselt

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Katrien Smeets

SPECTRA bestaande uit  zorGGroep Zin vzw (Team Forte) en 
CAW Limburg (HSD en LDSG).

Maatsch. werker: VTE: 0,4
Psycholoog: VTE: 0,5
Psychotherapeut: VTE: 0,55 + 0,5 LDSG
Seksuoloog: VTE: 0,35
Criminoloog (teambegeleider): VTE: 0,3
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Behandeling

CAW Limburg biedt aan volwassenen en aan jongeren individuele  
consultaties en/of groepsgesprekken aan. 

Een gemiddelde individuele behandeling/begeleiding houdt één 
gesprek van één uur in en dit om de 14 dagen. Nazorg wordt  
verstrekt aan een lagere frequentie.

Voor de volwassen plegers van seksuele delicten is er een 
groepsaanbod in samenwerking met team Forte (zorGGroep 

Zin vzw).

Thema’s binnen deze groep zijn:

- delictbespreking en terugvalpreventie (delictketen, risicofacto-
ren, beschermende factoren, …)

- verantwoordelijkheid opnemen en inleving in slachtoffer(s)
- werken rond eigen achtergrond, zelfbeeld, sociale context 
- toekomstgericht werken

Naast dit groepsaanbod biedt CAW Limburg in samenwerking met  
team Forte (Zorggroep Zin vzw) een opvolggroep aan voor cliënten 
die het einde van hun (individueel of groeps-) traject naderen. Deze 
maandelijkse opvolgsessies handelen over een bepaald thema 
waarover de groep samen in gesprek gaat. 

Uitbesteding is niet mogelijk 

Deze voorziening heeft momenteel geen wachtlijst

HSD & LDSG Limburg 2/2
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Team Forte ZorGGroep Zin vzw

Administratieve Zetel: Pater Valentinuslaan 32, 3500 Hasselt   •  Consultaties: Salvatorstraat 25, 3500 Hasselt
justitiële verwijzer en cliënteel - T 011 22 30 10  - teamforte@zorggroepzin.be  -  www.zorggroepzin.be

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Plegers van seksueel misbruik (zoals beschreven in het samen-

werkingsakkoord), inclusief:
∙ vrouwelijke daders
∙ minderjarige plegers
∙ zwakbegaafden en mentaal gehandicapten indien gespreks- 

therapie haalbaar is
∙ zij die in aanmerking komen voor een hormonale behandeling.

- Vrijwillig cliënteel met (dreigend) seksueel afwijkend gedrag.
- Partner  van de cliënt en ouders indien de cliënt minderjarig is.

Team Forte (zorGGroep Zin vzw) heeft geen aanbod voor:
- Anderstaligen. de Nederlandse taal moet voldoende beheerst 

worden voor deelname aan de gesprekstherapie. 
- Cliënten met een verslavingsproblematiek. indien deze prob-

lematiek op de voorgrond staat kan dit een uitsluitingscriterium 
zijn. deze inschatting wordt gemaakt bij intake.

- Cliënten die een volledige ontkenning aanhouden. er is enkel een 
aanbod voor gedeeltelijke ontkenning en minimalisering van de 
feiten.

- Cliënten met een hoge psychopathiescore
- Cliënten woonachtig in een ander werkingsgebied.

Vrijwillig aanmelden kan telefonisch, per mail (website) of bij het on-
thaal.

De cliënten met een verplicht kader moeten aangemeld worden via 
mail of  post d.m.v. een standaard aanmeldingsformulier. Deze aan-
meldingen worden in het centrale intaketeam gecentraliseerd voor 
de eerste verkennende gesprekken.

Deze intakegesprekken gebeuren volgens een beurtrolsysteem. Elke 
maand is één van de diensten verantwoordelijk voor nieuwe aan-
meldingen.

Standaard bestaat de intake uit 1 gesprek met een medewerker van 
het intaketeam. Indien blijkt dat de problematiek eerder aansluit bij 
2de lijn (CGG) zal er, op indicatie, een bijkomend gesprek met de psy-
chiater van de Team Forte (zorGGroep Zin vzw) plaatsvinden. Indi-
en de problematiek dit vereist kunnen meerdere intakegesprekken 
gevoerd worden.

De beslissing over een eventuele opstart van de behandeling wordt 
genomen door het intaketeam op de tweewekelijkse overlegmo-
menten. Er wordt dan ook beslist bij welke dienst de cliënt terecht 
zal komen.

Deze beslissing wordt telefonisch of via mail gecommuniceerd naar 
de cliënt. De hulpverlener neemt ook contact met de justitiële ver-
wijzer met het oog op de ondertekening van de prestatieverbintenis.

Limburg

Salvatorstraat 25 3500 Hasselt 

In de regio Limburg is er een centraal intaketeam SPECTRA 
bestaande uit Team Forte (zorGGroep Zin), CAW Limburg (HSD 
en LDSG). De instroomprocedure is dus gelijk aan die van CAW 
Limburg.

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Frank Reynders

Psycholoog: VTE:1,5 
Psychiater: VTE: 0, 26 

LIMBURG
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Behandeling

Team Forte (zorGGroep Zin vzw) biedt individuele consultaties en/of 
een groepswerking  (in samenwerking met CAW Limburg) aan. Indi-
en nodig kan dit ondersteund worden door medicatie.

Een gemiddelde behandeling/begeleiding houdt één gesprek van één 
uur in en dit ongeveer om de 14 dagen. Nazorg wordt verstrekt aan 
een lagere frequentie.

Voor de volwassen plegers van seksuele delicten is er een groeps-

aanbod in samenwerking met CAW Limburg (HSD&LDSG).

Thema’s binnen deze groep zijn:

- delictbespreking en terugvalpreventie (delictketen, risicofactoren, 
beschermende factoren, …)

- verantwoordelijkheid opnemen en inleving in slachtoffer(s)
- werken rond eigen achtergrond, zelfbeeld, sociale context 
- toekomstgericht werken

Voor de jongeren is er een groepsaanbod in samenwerking met 
BAAL Limburg. 
Thema’s binnen deze groep zijn:  
- seksuele voorlichting, 
- internet en seksualiteit
- relaties en rollenpatronen, 

- inleving en slachtofferschap

Uitbesteding is niet mogelijk

Geen wachtlijst

Team Forte 2/2
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Zorgeenheid SGS Psychiatrisch Ziekenhuis Asster

Halmaalweg 2, 3800 Sint-Truiden - T 011 78 80 14 - info@asster.be - www.asster.be

Limburg

Halmaalweg 2 Sint-Truiden

De SGS-unit is één van de zorgeenheden van de cluster Libra van 
het Psychiatrisch Ziekenhuis Asster. SGS (seksuele gedragss-
toornissen) is samen met de zorgeenheid voor mensen met 
drugproblemen ondergebracht in de gesloten afdeling “Libra 3”. 

Voor de doelgroep seksuele gedragsstoornissen zijn er 16 behan-
delplaatsen (waarvan 16 upgrade).

Deze voorziening is niet erkend binnen het samenwerkingsak-
koord daders van seksueel misbruik.

- Tijdens kantooruren 
- ‘s Avonds

Afdelingshoofd: Erwin Reyskens, T 011 78 85 30  
erwin.reyskens@asster.be 
Psychiater: Dr. Inge Jeandarme, T 011 78 80 11 
inge.jeandarme@asster.be 
Psycholoog:Sarah Vanderstraeten, T 011 78 85 51
sarah.vanderstraeten@asster.be 
Maatschappelijk werker: Marleen Vanderstukken, T 011 78 85 62 
marleen.vanderstukken@asster.be 

Afdelingshoofd: VTE: 0,5 
Continuïteitsteam:VTE: 6
Verpleegkundigen: VTE: 6
Therapeuten: VTE: 2,85
criminoloog: 0.5
psycholoog: 0.8
maatschappelijk werk 0.8
Beeldende therapie : VTE: 0.5  
Psychomotorische therapie : VTE: 0.35  
Dramatherapie: VTE: 0,5
Ergotherapie: VTE: 0,5
Arbeidstherapie: VTE: 0,25
Psycholoog: VTE: 1
Zorgondersteuning: VTE: 0,3
Maatschappelijk werk: VTE: 1

Aanmelding en intake

Het aanbod binnen de forensische werking staat open voor:
- Volwassen, mannelijke plegers  van strafbaar grensoverschri-

jdend gedrag (zoals beschreven in het samenwerkingsakkoord)
met een risicograad dewelke hanteerbaar is binnen de beschik-
baar zijnde infrastructuur van het zorgcircuit (medium risk), 
inclusief:

-  Cliënten met ook een secundaire, andere psychiatrische 
problematiek zoals een verslavings- of persoonlijkheidsprob-
lematiek, …

Cliënten 
-  die minderjarig zijn 
-  met een hoge psychopathiescore
-  die een volledige ontkenning aanhouden
-  met een verstandelijke beperking
-  die levensdelicten pleegden
- vrouwelijke plegers
-  anderstaligen

Aanmeldingen voor opname worden gericht aan  
Marleen Vanderstukken - marleen.vanderstukken@asster.be
T 011 788562

Bij voorkeur gebeurt dit schriftelijk met zo veel mogelijk informatie 
(expertises, PSD-verslag, beslissing strafuitvoerings-rechtbank, ui-
teenzetting der feiten) om een eerste evaluatie te maken van zowel 
de problematiek, de behandelbaarheid en de geschiktheid van het 
behandelaanbod. 

De intake houdt één à twee gesprekken in bij het intaketeam dat 
bestaat uit psychiater, psycholoog, maatschappelijk werker en 
criminoloog. Deze vindt plaats in Asster (campus stad). Er dient 
rekening gehouden te worden met een mogelijke wachttijd voor 
intakegesprekken. Na de intakeprocedure wordt de opnamevraag 
geëvalueerd door het behandelteam. Als de intake positief verlopen 
is, komt men op een wachtlijst. Ook indien men niet in aanmerking 
komt voor opname worden de verwijzende instanties hiervan op de 
hoogte gebracht. 
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Zorgeenheid SGS 2/2

De behandeling is zowel individueel als groepsgericht

Niet van toepassing

Er is een variabele wachtlijst. Er is een opnamecapaciteit van 16 
bedden.  Daarnaast beschikken we nog over enkele plaatsen in 
daghospitalisatie.

Behandeling

Het uiteindelijke doel is het risico op herval voorkomen. Het be-
handeltraject bestaat uit verschillende fasen. De duur van de fase 
hangt af van de evolutie van de patiënt en van de mogelijkheden 
tijdens de rehabilitatie. De residentiële behandeling duurt gemiddeld 
anderhalf jaar.
 
- Verwelkomingsfase

∙ Wederzijdse kennismaking
∙ Observatie 
∙ Motivatiebevordering stabiliseren van psychiatrisch toestands-

beeld
∙ Verfijnen diagnostiek

- Observatiefase
∙ Observatie
∙ Verfijnen van diagnostiek en risicotaxatie
∙ Gerichte observatie risicofactoren, gegevensverzameling
∙ Stabiliserende pre-therapie
∙ Formuleren individuele doelstellingen
∙ Motivatiebevordering

- Behandelfase 
∙ Doel: voorkomen van terugval in het seksuele delictgedrag 

via het verbeteren van de zelfcontrole en het opbouwen van 
een evenwichtige levensstijl met een betere re-integratie in de 
samenleving

∙ Inhoudelijk steunt de behandeling vooral op het gedrags- en 
cognitief therapeutisch model (terugvalpreventiemodel)

∙ Terugvalpreventieplan hanteren
∙ Delictketting opstellen
∙ Onder controle hebben van seksueel deviant gedrag

- Resocialisatiefase
∙ Voorbereiding van de resocialisatie
∙ Opbouwen van een evenwichtige levensstijl met betere inte-

gratie in de samenleving
- 1 been buiten fase

∙ Verfijnen van vaardigheden
∙ Resocialisatie praktisch uitwerken

- Nabehandeling 
∙ Een residentiële behandeling moet altijd gevolgd worden 

door een vorm van langdurige nabehandeling. Deze nabe-
handeling dient meer te zijn dan een gewone follow-up. 

∙ Nauwe samenwerking met o.a. 
• de centra voor geestelijke gezondheidszorg. 
• voor ambulante behandeling zijn er specifieke afspraken 

met ForTe (forensisch team van het CGG/ZorGGroep Zin 
vzw). 

- BESCHUT WONEN: De B4 overeenkomst voorziet in een 
upgrade voor 12 plaatsen geïntegreerd wonen. 
∙ BEWUST: 6 plaatsen - BASIS: 6 plaatsen

- MOBIEL TEAM: er wordt vanuit Asster niet voorzien in een 
mobiel team
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