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CONTACT 
 

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek: 
 
Aanmeldingen:  
Annelies Devue, aanmeldingscoördinator internering 
016 45 29 05 
aanmelding.kamillus@kamillus.broedersvanliefde.be 
annelies.devue@kamillus.broedersvanliefde.be 
 
Meer inlichtingen kunnen ook verkregen worden via: 
Nele Vastmans, 016 45 28 24 
nele.vastmans@kamillus.broedersvanliefde.be 
 

 
1 time-out bed bevindt zich op de reguliere gesloten 
observatieafdeling (GO), voor vrouwelijke 
geïnterneerden en geïnterneerden die geen nood 
hebben aan een medium-security omkadering. 
 
3 time-out bedden bevinden zich op een gesloten 
afdeling van het medium-security circuit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Versie datum: 13/01/2020 

Time-out module voor personen met 

het statuut internering: procedure  



Wat? 

De mogelijkheid om voor een korte periode uit de     

verblijfs– of behandelcontext te worden gehaald      

omwille van een problematisch verloop. Doelstelling is 

de geïnterneerde persoon in het zorgcircuit te houden 

en na de time-out periode de oorspronkelijke         

behandeling/begeleiding verder te zetten. 

 

De time-out module onderscheidt zich van de crisis-

module in dit opzicht dat deze niet beoogt een meer 

intensieve medisch-psychiatrische zorg te bieden. De 

focus van een time-out ligt op de tijdelijke               

onderbreking van de lopende behandeling/

begeleiding .  

 

De time-out module is geen alternatief voor de       

voorlopige aanhouding (in geval van een ernstig   

gevaar voor de fysieke of psychische integriteit van 

derden). 

 

Een time-out dient aangewezen en hanteerbaar te zijn 

binnen de omkadering van een medium-security. 

Capaciteit 

Mannelijke geïnterneerden kunnen in de drie    

voorzieningen opgenomen worden. Vrouwelijke          

geïnterneerden kunnen voor een time-out terecht in  

Zorggroep Sint-Kamillus Bierbeek en PC Sint-Jan-

Baptist Zelzate, uitzonderlijk en na doorverwijzing 

van de eerste twee inrichtingen ook in OPZC Rekem. 

Aanvraag 

De vraag tot time-out wordt gesteld door een betrokken 

zorgactor. De verwijzing naar de time-out module gebeurt 

bij voorkeur in samenspraak met de justitie-assistent. De 

justitie-assistent dient in ieder geval op de hoogte te       

worden gebracht van deze situatie. 

 

Het Openbaar Ministerie (OM) bij de Kamer voor de Be-

scherming van de Maatschappij (KBM) beslist of de procedu-

re in het kader van een herroeping/herziening/schorsing 

gestart wordt.   

 

Bij de vraag tot time-out geeft de verwijzer een goede            

beschrijving van de situatie en levert zo snel als mogelijk 

en   binnen de 24 uur de gevraagde informatie aan. De   

medium-security voorziening oordeelt op basis van de    

verstrekte informatie of de time-out hanteerbaar is binnen 

de setting.  Er wordt aangeraden tijdig en eventueel        

proactief reeds contact op te nemen met de medium-

security voorziening.  

 

Ten laatste de volgende werkdag na de aanvraag wordt dit  

verzoek door de medium-security voorziening aan de      

verwijzer beantwoord. In geval van weigering wordt dit aan 

de verwijzer gemotiveerd en meldt de verwijzer dit aan de   

justitie-assistent. 

 

Bij akkoord tot time-out organiseert de verwijzer het      

vervoer. Indien politiebegeleiding noodzakelijk zou blijken, 

kan het OM via de justitie-assistent gecontacteerd worden 

en via onderstaand e-mailadres : 

internement.bruxelles@just.fgov.be  

Opname 

De duur van een time-out bedraagt maximum 30 dagen,         

eenmaal verlengbaar met maximum 30 dagen. Tijdens de 

time-out dient de geïnterneerde persoon zich te houden aan 

de afspraken die binnen de medium-security voorziening 

gelden.  

 

Er wordt verwacht dat het bestaande zorgnetwerk en de 

justitie-assistent (i.k.v. een invrijheidstelling op proef)    

betrokken blijven. De verwijzer blijft de situatie opvolgen. 

 

De time-out kan enkel vervroegd stopgezet worden indien 

er een ernstig gevaar voor de fysieke of psychische          

integriteit van derden is en/of de afspraken die gelden    

binnen de medium-security voorziening niet worden       

nageleefd. De justitie-assistent en het OM worden over deze 

stopzetting ingelicht. 

 

De verwijzer behoudt de verantwoordelijkheid over de         

heropstart van het zorgtraject of een eventuele              

heroriëntatie na de time-out. Het OM en de KBM worden 

door de verwijzer (via de justitie-assistent) telkens tijdig 

ingelicht met het oog op het zoeken en bevestigen van de 

oplossing die wordt uitgewerkt na de time-out (via bv. een 

herziening van de voorwaarden, plaatsing of dergelijke). 

 4 time-out bedden zijn beschikbaar in elk             

psychiatrisch ziekenhuis met een medium-security 

zorgcircuit, met name PC Sint-Jan-Baptist Zelzate, 

OPZC Rekem en Zorggroep Sint- Kamillus Bierbeek.  


