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Welkom op de dagkliniek!
Ligarsa
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Welkom op Ligarsa. Onze dagkliniek maakt deel uit van het Psychiatrisch 
Centrum Sint-Jan-Baptist te Zelzate. Zoals je hebt gemerkt, zijn we gevestigd in 
de dorpskern van Zelzate. 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 op Ligarsa.
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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.

Arbeidstrajectbegeleider
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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

In de behandeling staan we als coach naast jou. We willen je je eigen 
krachten en talenten laten ontdekken en je op deze manier (mee)
verantwoordelijk maken voor je eigen herstel. We helpen je vaardigheden 
ontwikkelen die je nodig hebt in het dagelijkse leven. Daarom stimuleren 
we je tot zelfzorg en nemen wij een ondersteunende rol op in jouw herstel.  
Jouw betrokkenheid en motivatie zijn dan ook heel belangrijk. 
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Mijn netwerk en ik

Je wordt begeleid door je 
persoonlijke coach. Hij of zij is jouw 
aanspreekpunt en coördineert de 
zorgaansturing rond jou. Je kan 
met al je vragen bij hem of haar 
terecht. Via individuele consultaties 
word je van nabij opgevolgd door 
de afdelingsarts, maar ook de 
psycholoog kan jou waar nodig 
individueel opvolgen. Elke week 
vindt de cliëntenbespreking plaats. 

Op regelmatige tijdstippen wordt de 
evolutie van je behandeling besproken in een evolutiebespreking. Deze 
start steeds in jouw aanwezigheid, samen met alle disciplines die in het 
team aanwezig zijn. 

De coach staat je bij in het brengen van jouw persoonlijk verhaal. Jij 
kan hier je vragen, wensen en evolutie persoonlijk toelichten. Nadien 
vergadert het team dan zonder jou verder over deze punten. Verder heb 
je ook inbreng in het Ligarsa-gebeuren via groepsmomenten, regelmatige 
evaluaties, tevredenheidsbevragingen enz. Je kan ten allen tijde de 
ombudspersoon consulteren als je het gevoel krijgt niet gehoord te 
worden, of indien je een onrechtvaardigheid wilt aanklagen. Ook de Wet 
op de patiëntenrechten is beschikbaar in de living. Als je hierover vragen 
hebt, kan je steeds terecht bij Dirk, het afdelingshoofd.

Bezoek

Ligarsa heeft geen bezoekuren: we zijn immers een dagkliniek. In het 
weekend kan je (afhankelijk van de verkregen vrijheden) naar huis bij 
ouders, partner of kinderen. Contacten met je familie verlopen via je coach 
en de sociale dienst. Wij doen ook ons best om regelmatig een familiedag te 
organiseren.

Je kan Ligarsa bereiken door te bellen naar het algemene nummer van het 
P.C. Sint-Jan-Baptist (tel. 09 342 28 28.). Hier kan men je doorverbinden met 
onze afdeling.  Een aantal medewerkers van Ligarsa zijn via binnenlijnen te 
bereiken. Hun telefoonnummers kan je terugvinden op de telefoonlijst in de 
keuken.

Telefonsiche bereikbaarheid
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Contactgegevens

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

Adres dagkliniek Ligarsa:
Oostkade 24
9060 Zelzate

 


