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Context van de functie:  

 

U bent als psychiater medisch psychiatrisch verantwoordelijk voor de psychiatrische zorg in een gevangenis. 

Penitentiaire inrichtingen als Merksplas, Brugge, Gent,… beschikken over psychiatrische afdelingen waar 

gedetineerden verblijven met uiteenlopende psychiatrische ziektebeelden.  

U staat in voor het diagnosticeren en behandelen van deze patiënten, met als doel het bijdragen aan de 

maatschappelijke veiligheid door het adequaat behandelen van de onderliggende problematiek. 

U geeft leiding aan een multidisciplinair zorgteam dat instaat voor de zorg en bejegening van de geïnterneerden in de 

gevangenis. Het doel is gezamenlijk met alle medewerkers de kwaliteit van de zorg voor en het welzijn van de 

patiënten op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. 

 

Belangrijkste taken: 

 

Als psychiater: 

- tracht u door middel van observatie, anamnese en onderzoek een adequaat beeld te verkrijgen van de 

psychische conditie waarin de geïnterneerde zich bevindt. 

- doet u consultaties met het oog op het diagnosticeren en het behandelen van de geïnterneerden.  

- geeft u een voorlopige beoordeling aangaande het regime, de specifieke noden en de behandeling. U voert 

deze behandeling uit en houdt hier toezicht op. 

- denkt u mee over nieuwe behandelvormen, concepten en protocollen. 

- stuurt u het multidisciplinair zorgteam aan. Dit team bestaat uit een team van psychiatrisch 

verpleegkundigen, psychologen, ergotherapeuten , maatschappelijk assistenten en opvoeders.  

 

Interesse? 

 

Contacteer Dr. R. Verelst, referentiepsychiater via 02/542.85.40. 

 

Gezondheidszorg in de gevangenis? 

 

Jaarlijks worden meer dan 17.000 personen in een Belgische gevangenis opgesloten. De minister van Justitie met de 

Penitentiaire Gezondheidsraad als adviserend orgaan, is de inrichtende macht van (kosteloze) medische zorg in de 

Belgische gevangenissen.  
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In elke gevangenis organiseert de Dienst Coördinatie Medische Zorg (DCMZ) een intramurale basiszorg omvattende 

algemene geneeskunde, tandheelkunde en psychiatrie, in ‘grotere’ gevangenissen soms aangevuld met specialistische 

geneeskunde (gynaecologie in de gevangenissen waar vrouwen verblijven, dermatologie, radiologie,…). In enkele 

gevangenissen zijn bijzondere afdelingen uitgebouwd voor specialistische en gespecialiseerde gezondheidszorg: 

psychiatrische afdelingen , medische centra (hospitalisatie, operatiezaal en polikliniek voor specialisten), 

verzorgingsafdelingen voor bejaarde gedetineerden en personen met een handicap. Wanneer een diagnose en/of een 

behandeling binnen gevangenis niet mogelijk is en in dringende gevallen, zal op het ‘externe’ zorgaanbod beroep 

worden gedaan. De zorg in de psychiatrische afdeling  of afdelingen sociaal verweer (in 12 gevangenissen, zo ook in 

Brugge) wordt georganiseerd met multidisciplinaire zorgequipes. Deze bestaan uit een psychiater, psycholoog, 

maatschappelijk assistent, psychiatrische verpleegkundigen, ergotherapeut en opvoeder.  

De aan de dienst verbonden zorgverstrekkers (circa 1000) hebben dezelfde rechten en plichten als personen met een 

opdracht van gezondheidszorg als buiten de gevangenis. De meeste verpleegkundigen evenals zorgverstrekkers van de 

multidisciplinaire equipes hebben het statuut van rijkspersoneel of een arbeidsovereenkomst van de FOD Justitie. De 

dienst CMZ doet daarnaast beroep op zelfstandige zorgverstrekkers (artsen, tandartsen, apothekers, kinesisten, 

verpleegkundigen,….). 

 




