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Welkom op onze afdeling!
Diga
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Welkom op Diga. Onze afdeling maakt deel 
uit van het Psychiatrisch Centrum Sint-Jan-
Baptist te Zelzate. Je bent hier opgenomen 
omdat je een interneringsmaatregel hebt 
lopen.  Op de afdeling bieden we jou 
forensisch-psychiatrische zorg.  

Met onze behandeling willen we je helpen 
voorkomen dat je hervalt in het plegen van 
misdrijven en we werken met jou aan een 
veilige terugkeer naar de maatschappij. 
We hanteren daarvoor een werkwijze 
waarvan wetenschappelijk onderzoek heeft 
uitgewezen dat ze effectief is: het zgn. RNR 
model. Dit model houdt rekening met drie 
elementen:

• Risico: verlagen van het risico dat je 
nieuwe misdrijven pleegt.

• Noden: je behandeling afstemmen op 
jouw noden.

• Responsiviteit: je behandeling 
afstemmen op jouw vaardigheden, stijl 
van leren en eigenheid, zodat ze zoveel 
mogelijk resultaat biedt. 

Als je meer informatie wenst over deze 
werkwijze, kan je deze vragen aan de 
individuele coach die aan jou zal worden 
toegewezen. Hij of zij is jouw coach 
gedurende je verblijf.
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Tijs Dheedene

Team

Om je zo goed mogelijk te 
behandelen, gaan we met 
een team van verschillende 
hulpverleners aan de slag.  Deze 
mensen volgden verschillende 
opleidingen en  hebben 
verschillende deskundigheden. Dit 
multidisciplinaire team doet de 
aansturing van jouw zorg, volgt de 
evolutie op van jouw behandeling 
en zorgt – in dialoog met jou – 
voor een zorg op maat.

Orthopedagoog
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Behandelvisie

Nog geen verdere info. 

Telefoon:  
Jouw contactpersonen bellen naar het algemeen nummer van 
het ziekenhuis (09/342.28.28) en laten zich door de receptioniste 
doorverbinden met de afdeling. De begeleiding van de afdeling schakelt 
dan de lijn door waarna je wordt afgeroepen via de intercom.

     Wanneer bellen
Maandag  16u30 - 17u30        19u00 – 21u45 
Dinsdag  16u30 – 17u30        19u00 – 21u45 
Woensdag  13u00 – 17u30 19u00 – 21u45 
Donderdag 16u30 – 17u30 19u00 – 21u45 
Vrijdag  16u30 – 17u30 19u00 – 21u45 
Weekend  08u00 – 11u30 13u00 – 17u30 
      18u30 – 20u00

Telefonische bereikbaarheid



5

Bezoek

Maandag  16u30 – 17u30 18u30 – 21u00 
Dinsdag  16u30 – 17u30 18u30 – 21u00
Woensdag  14u30 – 17u30 18u30 – 21u00 
Donderdag 16u30 – 17u30 18u30 – 21u00 
Vrijdag  16u30 – 17u30 18u30 – 21u00 
Zaterdag  10u00 – 12u00 14u30 – 17u30  
      18u30 – 21u00
Zondag/feestdag 10u00 – 12u00 14u30 – 17u30  
      18u30 – 21u00

Algemene afspraken rond bezoek

• Eerste maal bezoek vindt plaats in de bezoekruimte van de afdeling. 

• Minderjarig bezoek is niet toegelaten op de afdeling. 

• Bij gunstig behandelverloop zal bezoek worden uitgebreid naar cafetaria 
en stapsgewijs zullen externe mogelijkheden toenemen.

• Iedere bezoeker moet zich identificeren via een geldige identiteitskaart, 
rijbewijs of paspoort.
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• Er wordt een register bijgehouden van binnengekomen en uitgaande 
bezoekers om te gebruiken voor evacuatie van het gebouw in geval van 
brand of andere ramp.

• Wanneer tijdens het bezoek het therapeutisch klimaat en of de 
veiligheid in de bezoekersruimte  in het gedrang komt, kan het bezoek 
door de begeleiding vroegtijdig worden afgerond.

• Het is bezoekers niet toegestaan huisdieren mee te brengen.

• Indien u als bezoeker GSM, smartphone of laptop wil meebrengen dient 
dit vooraf worden besproken met de begeleiding. Opname apparatuur 
zoals dictafoontjes zijn verboden.

• Het centrum stelt zich voor de tijd dat bezoekers in het centrum of 
op het terrein van het centrum  of de  parking aanwezig zijn niet 
aansprakelijk voor aan hen of aan hun voorwerpen ontstane schade, 
behoudens schade veroorzaakt door het personeel.
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Contactgegevens

Algemeen telefoonnummer: 09 342 28 28
Website: www.pcsintjanbaptist.be
e-mail: pc.st.jan.baptist@fracarita.org


