Welkom op onze afdeling!
Encarga 2
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Encarga 2

Welkom op Encarga 2. 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.
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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.

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.

Afdelingshoofd
Ludwig De Groeve
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Psycholoog

Maatschappelijk werker
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Structuur doelgroep
De forensische zorg wordt georganiseerd in het zgn. Forensisch Zorgcircuit,
waarvan je een voorstelling vindt op de pagina hiernaast. Dit circuit bestaat
uit meerdere onderdelen (zgn. units). Centraal in het schema staat een
rotonde, die aangeeft dat het circuit op verschillende manieren kan worden
doorlopen.
Deze rotonde staat symbool voor de zorgaansturing. Deze aansturing
gebeurt door het multidisciplinaire team dat – samen met jou - een traject
uitstippelt , afhankelijk van je individuele (forensische) noden. Vanuit elke
unit wordt de behandeling regelmatig - in dialoog met jou - geëvalueerd en
waar nodig bijgestuurd.
De benodigde graad van beveiliging op een bepaald moment, bepaalt of je
verblijft in een open of gesloten verblijfplaats (weergegeven zonder of met
hekje).

Jouw noden op het vlak van behandeltempo en behandelintensiteit,
bepalen waar je wordt bijgestaan: in een intensieve residentiële
behandelunit of op een afdeling die meer gericht is op een langdurig
verblijf (de zgn. ‘long-care’ en ‘long treatment’–‘units’).
Behandelvisie
Encarga 2 is een gesloten forensische behandelafdeling die zich richt op het
vergroten van de autonomie: we stimuleren je om je verantwoordelijkheid
te nemen. Er is ook een crisismodule aanwezig, gericht op het beheersen van
de crisistoestand waarin je kan verkeren.
Behandelmodule
Encarga 2 werkt in op het
gevarenrisico via jouw
mogelijkheden. Zo wordt er
een ruimte gecreëerd om de
confrontatie met de realiteit aan
te gaan en jouw autonomie te
vergroten. Er wordt een veilige
therapeutische context geboden
waarin je gestimuleerd wordt
om verantwoordelijkheid te
nemen.
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Crisismodule
Deze module focust op een
stabiliserende behandeling:
je wordt op een niveau
gebracht waarin je voldoende
verantwoordelijkheid kunt nemen
en over de draagkracht beschikt
om een volgende stap in je traject
te zetten. Deze module staat in
het licht van het beheersen van de
crisistoestand.

Forensisch Zorgcircuit Zelzate

Opname Unit
Encarga 1

High Risk Vrouwen
Opname Unit
Levanta

Intensieve Behandel Unit
Encarga 2
Long-Care Unit
Long-Treatment Unit
Esperanza 1

Long-Care Unit
Long-Treatment Unit
Esperanza 2
Forensisch
2B-team

Intensieve Behandel Unit
Encarga 3

Forensische Intern
Beschut Wonen

Forensische dagkliniek
Ligarsa

Amplia

Forensische Extern
Beschut Wonen
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Mijn netwerk en ik
Jouw invloed op je behandeling en de afdelingswerking
We bieden jou verschillende fora:
• Je krijgt altijd de gelegenheid om aanwezig te zijn op de
patiëntenbespreking. Deze vindt plaats ongeveer om de vier
maanden.
• Er worden jou twee individuele begeleiders toegewezen via
het afdelingshoofd. De sociotherapeut ondersteunt je in het
behandelproces.
• Maandelijks is er een patiënt staff meeting (PSM) waarbij de
patiëntengroep samen zit met het afdelingshoofd, de aanwezige
sociotherapeuten en de psycholoog. Patiënten bepalen een groot deel
van de agenda door agendapunten op voorhand te noteren op een
daarvoor voorziene plaats.
• Via het wekelijks groepsmoment kan je mee vorm geven aan de
onderlinge interacties op de afdeling.
• Verder is er de mogelijkheid tot een individueel gesprek met het
afdelingshoofd en andere disciplines om voorstellen te formuleren
rond tal van thema’s.
Invloed door jouw netwerk
Mensen uit jouw omgeving kunnen ook worden betrokken door:
• Persoonlijke gesprekken met sociotherapeuten, vb bij bezoek;
• Contact met de sociale dienst via een huisbezoek of bureaugesprek;
• Via forensisch sociale netwerkanalyse (FSNA). Dit is een methode
waarbij we een zicht trachten te krijgen op jouw contacten buiten de
afdelingsmuren: dit om een nieuw delict te vermijden.
• Tijdens onze jaarlijkse infonamiddag voor familie waarbij we onze
afdeling open stellen voor familie en betekenisvolle vrienden.
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Telefonische bereikbaarheid
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Weekend
		

16u30 – 17u30
16u30 – 17u30
13u00 – 17u30		
16u30 – 17u30		
16u30 – 17u30		
09u00 – 11u30		
13u00 – 17u30

19u00 – 21u30
19u00 – 21u30
19u00 – 21u30
19u00 – 21u30
19u00 – 21u30
19u00 – 21u30

Bezoek
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Weekend		
			

16u30 – 17u30
16u30 – 17u30
13u30 – 17u30
16u30 – 17u30
16u30 – 17u30
10u00 – 11u30
13u30 – 17u30

18u00 – 20u30
18u00 – 20u30
18u00 – 20u30
18u00 – 20u30
18u00 – 20u30
18u00 – 20u30

Behoudens uitzonderingen door het team bepaald, mag de patiënt steeds
met zijn bezoek naar de cafetaria of naar Zelzate. Het bezoek dient wel
bonafide te zijn d.w.z. dat er een gesprek geweest is met begeleiding waaruit
blijkt dat deze personen ondersteunend zijn voor behandeling van de
patiënt.
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Contactgegevens
Algemeen telefoonnummer: 09 342 28 28
Website: www.pcsintjanbaptist.be
e-mail: pc.st.jan.baptist@janbaptist.broedersvanliefde.be
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