
Zorggroep Sint-Kamillus    
Krijkelberg 1, 3360 Bierbeek    
016 45 26 11016 45 26 11
info@kamillus.broedersvanliefde.be

  WWW.KAMILLUS.BE

 SINTKAMILLUS

Forensische zorg
Afdeling Forte
 

ZORGGROEP SINT-KAMILLUS

Zorggroep Sint-Kamillus biedt psychiatrische zorg aan vijf 
doelgroepen:
• volwassenen met een psychiatrische kwetsbaarheid 
• volwassenen met een niet-aangeboren hersenletsel
• volwassenen met een verstandelijke beperking in 

combinatie met een psychiatrische kwetsbaarheid
• volwassenen met het statuut van internering 
• volwassenen die na een langdurig verblijf in het 

psychiatrisch ziekenhuis verdere ondersteuning 
nodig hebben in een Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
(PVT).  

Zorggroep Sint-Kamillus heeft ook mobiele teams die 
personen en hun omgeving thuis of in thuisvervangende 
woonvormen begeleiden.

Zorggroep Sint-Kamillus biedt consultaties en begeleiding 
met of zonder opname en organiseert dagbesteding in 
ontmoetings- en activiteitencentrum ’t Collectief. 

CONTACTGEGEVENS FORTE

Afdeling 
016 45 28 67

Psychiaters
• dr. Smets
• dr. Schildermans

Maatschappelijk werkers
016 45 28 36 en 016 45 28 27
 
Onze patiënten kan je bellen: 016 45 28 67
 » op weekdagen van 18.00 uur tot 21.00 uur
 » in het weekend van 9.00 uur tot 21.00 uur

BEZOEKUREN

Je kan op bezoek komen: 

• Maandag tot en met vrijdag: 
          van 18.00 uur tot 21.00 uur
• Weekend: van 14.00 uur tot 17.00 uur 
          en van 18.00 uur tot 21.00 uur



WAARVOOR STAAT FORTE?

Forte is een FORensische gesloten opname- en 
behandelafdeling. Ze biedt therapie aan mannen met een 
interneringstatuut en als hoofddiagnose een psycho-
tische kwetsbaarheid of een persoonlijkheidsprobleem.

Vóór de opname op Forte werd vaak al een lange weg 
afgelegd. De psychische problemen leidden tot delicten 
en contacten met justitie. 

Na een verblijf in de gevangenis willen we op Forte een 
veilige en verbindende leefomgeving aanbieden van 
waaruit mensen aan herstel kunnen werken om zo een 
nieuwe start in het leven te kunnen maken.

Forte biedt plaats aan 21 personen.

 

HET DOEL VAN DE OPNAME

• De psychiatrische problematiek stabiliseren en/of 
verminderen.

• Herval in strafbare feiten voorkomen.
• Re-integratie in de maatschappij mogelijk maken.

Bij de start van de opname wijzen we twee individuele 
begeleiders (IB’s) toe. Zij spelen een belangrijke rol in de 
therapie. 

Het team zal, samen met de patiënt, een therapie- 
programma op maat van de patiënt uitbouwen. Hierbij 
focussen we telkens op de krachten en sterke kanten 
van de patiënt, proberen we risico’s te beperken en de 
kwaliteit van leven te verhogen. 

HET TEAM

Therapie gebeurt door een multidisciplinair team:

• Psychiater
• Afdelingshoofd en  adjunct afdelingshoofd
• Therapeutisch coördinator 
• Verpleegkundigen en patiëntenbegeleiders
• Psycholoog
• Criminoloog
• Maatschappelijk werker
• Ergotherapeut
• Bewegingstherapeut

INFORMATIE DELEN - BEROEPSGEHEIM

We willen zoveel mogelijk samenwerken met het 
netwerk van de patiënt. We vinden dit heel belangrijk in 
de behandeling. 

We vragen de patiënt telkens om toestemming 
wanneer we contact willen opnemen met zijn familie/
netwerk. 

We proberen zo goed mogelijk antwoord te geven op 
je vragen. Maar, als team zijn we ook gebonden aan 
het beroepsgeheim en kunnen we enkel antwoorden 
geven mits toestemming van de patiënt. In overleg en 
in aanwezigheid van de patiënt kunnen we bepalen in 
hoeverre hij wil of kan antwoorden. 

RICHTLIJNEN BEZOEK

• We willen de leefomgeving van onze patiënten 
veilig houden. Daarom kijken we de dingen die 
bezoekers meebrengen na. We vragen niet te 
overdrijven en dus niet te veel snoepgoed, tabak 
enz. mee te brengen.

• Alcohol, energiedranken, niet-voorgeschreven 
medicatie en drugs zijn verboden.

• Je mag geen extra zakgeld aan onze patiënten 
geven. Het is wel mogelijk om geld in bewaring te 
geven (via ontvangstbewijs). De patiënt kan er dan 
na overleg met zijn IB’s gebruik van maken.


