
Intersectoraal leerplatform
Internering … 
zoveel meer dan een statuut!
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PROGRAMMA

12.30 u - 13 u
Onthaal met koffie

13 u - 13.10 u
Openingswoord

13.10 u - 13.50 u 
Internering en verstandelijke beperking: een 
ongewone relatie tussen VAPH en Justitie
Een verhaal van de jaren 80 tot nu, waar 
uitzichtloosheid plaats gemaakt heeft voor 
kansen en mogelijkheden door samenwerking 
tussen de VAPH-sector en Justitie. Fundamentele 
wijzigingen in beide sectoren op een relatief 
korte tijdsperiode. 
Paul Maes (Algemeen Directeur Klavier) & Serge 
Rooman (Algemeen Directeur Strafinrichting 
Merksplas)

14 u - 15 u 
Workshop 1

15 u - 15.30 u 
Pauze

15.30 u - 16.30 u 
Workshop 2

16.30 u - 17 u 
Afronding met afsluitend drankje

ZORGGROEP MULTIVERSUM
PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel
www.multiversum.care

WEGBESCHRIJVING
Openbaar vervoer
TREIN
• Station Mortsel-Deurnesteenweg: 

Wandelafstand -5 min.
• Station Mortsel: 

wandelafstand -5 min.
BUS
• lijn 33 - 51 - 52 - 53: 

halte voor het ziekenhuis
Met de auto
• Via de ring rond Antwerpen 

op de ring afrit Borgerhout 
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven 
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje

• Hasselt/Turnhout-Mortsel 
afrit nr. 18: Mortsel, Wijnegem, Antwerpen, Deurne 
volg de pijlen Antwerpen Luchthaven 
aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje

Zorggroep Multiversum
PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252
2640 Mortsel
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Onada is een intersectoraal samenwerkingsverband 
gevestigd binnen Zorggroep Multiversum, met 
subsidiëring van het VAPH.



 
WORKSHOP 8
(na de pauze)

Klavier: Een casus van strafinrichting 
naar residentiële zorg binnen het VAPH

Wie? Stefanie Van Otten, orthopedagoge & 
Lotje Soetewey, orthopedagoge)

Wat? Mario, een man met matige verstandelijke 
beperking, leerden we kennen in de gevangenis 

van Merksplas. Ondertussen verblijft hij al enkele 
jaren in een gesloten leefgroep van Klavier. 
Dit is / was zeker geen evident traject. We 
schetsen onze manier van ondersteunen 

en staan stil bij zaken waar we 
tegenaan liepen. 

WORKSHOP 6:
Internering met een open deur

Wie? Alissa Verley, maatschappelijk 
werkster, & An Geyzen, psychiatrisch 
verpleegkundige, van afdeling Vliet 

(dubbeldiagnose) in PC Bethanië
Wat? We bekijken de uitdagingen en valkuilen 
tijdens de overgang van een gesloten setting 
naar een open kader. Hierbinnen vallen de 

open deur, sociale media, resocialisatie 
en de steun die we hierbij vanuit 

justitie krijgen.

WORKSHOP 7
(voor de pauze)

Klavier biedt een divers aanbod voor 
geïnterneerden 

Wie? Dominique Paradis, coördinator Abagg & 
Katrijn Van Loock, directeur Zorg Klavier)

Wat? Vanuit Klavier, een VAPH voorziening, 
werkten we een ambulante werking uit, 

voornamelijk binnen de gevangenismuren van 
Merksplas. Daarnaast bieden we aan een 25-tal 

geïnterneerden residentiële ondersteuning 
gespreid over enkele leefgroepen. We 
stellen deze werkingen voor en lichten 

toe hoe deze evolueerden. 

WORKSHOP 5
Behandeling en resocialisatie van 

high security geïnterneerden met een 
verstandelijke beperking

Wie? Charlotte Lefevre (afdelingspsycholoog) & 
Ingrid Dekkers (verantwoordelijke sociale dienst) van 

FPC Antwerpen
Wat? In FPC Antwerpen worden geïnterneerde personen 

met een hoge beveiligingsnood behandeld met als doel het 
op een veilige en verantwoorde manier terugkeren naar de 
maatschappij, hetzij naar een minder beveiligde omgeving. 
In deze workshop wordt - mede aan de hand van concrete 

voorbeelden - toegelicht hoe de behandeling en 
resocialisatie specifiek voor geïnterneerden met een 

verstandelijke beperking vorm wordt gegeven; 
waarbij tevens wordt stilgestaan bij wat er 

goed gaat en wat mogelijks beter kan. 

WORKSHOP 2
Een inkijk in onze 

uitstroom
Wie? Dieter Geysmans & Ine 

Simons (OPZC Rekem: Forensische 
zorg 4)

Wat? Tijdens deze workshop staan we 
stil bij onze medium security afdeling 
voor geïnterneerde mannen met een 
verstandelijke beperking. Wanneer 

achten we iemand “uitstroomklaar”? 
Hoe gaat dat in z’n werk? Wat 

doen we qua opvolging en 
nazorg?

Intersectoraal leerplatform
Internering … 
zoveel meer dan een statuut!

PRAKTISCH

VOOR WIE 
Alle hulpverleners met interesse in het thema internering 
bij personen met een verstandelijke beperking.

DOEL  
Tijdens dit intersectoraal leerplatform willen we de 
evolutie rond internering voor personen met een 
verstandelijke beperking schetsen en dit vanuit 
verschillende sectoren. Doorheen de jaren zijn er in 
diverse sectoren (GGZ, VAPH, Justitie) verschillende 
initiatieven ontwikkeld die de bejegening en behandeling 
van personen met een interneringsstatuut moeten 
verbeteren. We willen graag de verschillende initiatieven 
‘in the picture’ plaatsen en uitwisseling van expertise en 
goede praktijken stimuleren.
Verder wensen we met dit leerplatform aandacht te 
geven aan de persoon achter het statuut en het thema 
toegankelijker te maken.

  
WANNEER 
Datum: 10 mei ‘22
Uur: Van 12.30 u – 16.30 u

WAAR
PC Multiversum, PZ Campus Amedeus
Deurnestraat 252, 2640 Mortsel

KOSTPRIJS 
30 euro te betalen op rekeningnummer  
BE48 4143 0021 4127 met vermelding  
‘Voornaam Naam Leerplatform Onada’

INSCHRIJVING
Inschrijven kan voor 29 april via www.multiversum.care.

INFO 
onada@multiversum.broedersvanliefde.be
0472 30 79 27

OVERZICHT WORKSHOPS 
Je hebt de keuze uit 8 verschillende workshops waarvan je er twee kan volgen.

WORKSHOP 4
Dienst Otwee, een dag uit het leven 

van personen met een beperking binnen 
de gevangenis van Antwerpen.

Wie? Zoë Avonts (ambulant begeleider) & 
Natalie Gilis (agoge) van OLO-Rotonde VZW
Wat? Hoe ziet een typische dag eruit in een 

gevangenis? Op welke moeilijkheden botsen 
cliënten? Hoe werkt de dienst Otwee? Wat 
is de impact op cliënten? Graag willen we 

een inkijk geven in het dagelijkse leven 
binnen de muren. 

WORKSHOP 3
Zeg maar JA tegen de J.A.!

Wie? Charlotte Selleslags & Els 
Struyf, justitieassistenten werkzaam in het 

justitiehuis van Antwerpen
Wat? Zeg maar JA tegen de J.A.! En nog liever 

tegen de doelgroep van de geïnterneerden. Want 
deze doelgroep lijkt sommige voorzieningen nog 
af te schrikken. Daarom deze workshop. Om in te 

zoomen op het justitieel kader waarbinnen heel wat 
mogelijkheden liggen. Voor de geïnterneerden, 
maar ook voor de voorzieningen. We hebben 
als netwerk immers allemaal hetzelfde doel 

voor ogen: zorg op maat aanbieden. 
Daar willen we samen met jullie 

voor gaan.

WORKSHOP 1
Mobiele Equipe Internering (MEI) - 

van begin tot einde internering
Wie? Sarah Lynen & Marijn Laenen

Wat? Het maakt niet uit waar je je als cliënt 
bevindt (thuis, gevangenis of opname), de MEI 
kan met je mee van begin tot einde internering. 

We kunnen mee nadenken over diverse 
hulpvragen (hier & nu of toekomstgericht) 
vanuit onze forensische bril met oog voor 

(herval)preventie en veiligheid. Lopen 
jullie met ons mee?


