
Doelgroep
De schakelfunctie biedt ondersteuning bij de
uitbouw van een zorgtraject voor geïnterneerden
die willen resocialiseren in regio Hof van Beroep 
Brussel Nederlandstalig.

Werking en visie
De schakelfunctie kent verschillende opdrachten:
In geval de zorgnood voor de geïnterneerde
duidelijk is, kan de schakelfunctie het dossier
doorverwijzen naar een partner uit het netwerk of
het dossier agenderen op de casustafel om samen
in het netwerk na te denken welke partner hiervoor
het meest aangewezen lijkt. Het probeert zo de 
schakel te vormen tussen de zorgvrager en het 
zorgaanbod. 

Wanneer de zorgnood onduidelijk is, een zorg- 
partner twijfels heeft om een aangemeld dossier te 
includeren of het dossier wordt geweigerd in de
regio, kan het dossier worden aangemeld bij de 
schakelfunctie voor een meer diepgaand indicatie- 
stellingsonderzoek. De nood aan forensische zorg 
zal dan uitgebreid worden onderzocht aan de hand 
van de nodige instrumenten, dossierstudie en een 
intakegesprek. Deze indicatiestelling wordt telkens 
op de casustafel besproken met alle betrokken 
zorgpartners, om vervolgens vanuit onze zorg- 
regio een éénduidig advies te formuleren naar 
de verwijzer. Bij uitbreiding bekijkt het netwerk op 
de casustafel of ze een gepast zorgaanbod kan 
bieden, dan wel gericht kan doorverwijzen.
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Wanneer een verwijzer geen advies formuleert over 
de zorgnood van de geïnterneerde persoon, kan 
deze een indicatiestelling aanvragen. De nood aan 
forensische zorg zal dan uitgebreid worden 
onderzocht aan de hand van de nodige 
instrumenten, dossierstudie en een intakegesprek. 
Deze indicatiestelling wordt telkens op de 
casustafel besproken met alle betrokken 
zorgpartners, om vervolgens vanuit onze 
zorgregio een éénduidig advies te formuleren naar 
de verwijzer. 

Wanneer een zorgpartner van het netwerk 
internering, Halle-Vilvoorde-Brussel (Nederlands- 
talig), twijfels heeft om een aangemelde persoon te 
includeren, kan ook deze zorgpartner een indicatie- 
stelling vragen. Op de casustafel wordt dan 
bekeken of een inclusie voor deze zorgpartner is 
aangewezen. Bij uitbreiding bekijkt het netwerk 
of ze een meer aangepast zorgaanbod kan bieden.


