
Hulpverleningsaanbod                                            

forensisch team binnen de gevangenis 

De Pont 

Centrum voor geestelijke gezondheidszorg 

“Onze hulpverleners zijn gebonden aan het beroepsgeheim                        

en behandelen de verkregen informatie met respect                                           

voor de privacy.” 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Indien u een kennismakingsgesprek wenst, gelieve een rapportbriefje te schrijven gericht 

aan de medewerkers van De Pont binnen de gevangenis. U kan ons dit rapportbriefje  

bezorgen via de brievenbus van de Vlaamse Gemeenschap vlakbij de ingang van de      

wandeling. 

De gesprekken binnen de gevangenis zijn op vrijwillige basis, bijgevolg worden er geen 

attesten bezorgd. Gesprekken binnen de gevangenis staan los van de intakeprocedure in 

het kader van het reclasseringsplan en bieden geen garantie op een voortzetting van  

behandeling na detentie. 

Om de organisatie van deze activiteiten in de gevangenis vlot te laten verlopen, worden 

uw gegevens over deelname aan activiteiten opgenomen in een elektronisch systeem. 

Alleen personen die meewerken aan de organisatie van deze activiteiten hebben toegang 

tot dit systeem. U hebt recht op inzage en verbetering van uw gegevens . Verder worden 

uw gegevens opgenomen in het elektronisch patiëntendossier van De Pont. 

 

MECHELEN    

Lange Ridderstraat 20  De Pont beschikt ook over een vestiging in Lier en  

2800 Mechelen   in Boom. Doorverwijzingen naar deze vestigingen  

015/42 08 32    zijn enkel mogelijk via Mechelen. 

mechelen@cggdepont.be   

www.cggdepont.be    

Herken je dit ? 

“Mijn partner en ik hebben altijd      

dezelfde discussies, die altijd op      

dezelfde manier uit de hand lopen.” 

 

“Wie mij raakt, pak ik terug. Ik moet 

me   laten gelden, anders laat ik over 

me heen lopen.” 

 

“Ik ben opgepakt voor zedenfeiten.   

Ik vraag me af hoe het zo ver is kunnen 

komen?” 

 

“Ik ben eigenlijk niet agressief, maar 

anderen dagen mij soms uit.” 

 

“Soms denk ik dat er iets mis is met 

mij. En dan zou therapie iets voor mij 

kunnen betekenen.” 



Even voorstellen 

De Pont is een tweedelijnsvoorziening in de geestelijke              

gezondheidszorg die erkend en gesubsidieerd wordt door         

de Vlaamse Gemeenschap.          

Ons centrum richt zich op preventie en ambulante          

hulpverlening voor kinderen, volwassenen en ouderen met 

psychische problemen. 

Het forensisch team is multidisciplinair samengesteld uit 

onder meer  een psychiater, psycholoog, maatschappelijk 

werker en criminoloog. 

Indien gewenst kan er overleg met Justitieel Welzijnswerk 

plaatsvinden. Hiervoor zal steeds uw toestemming         

gevraagd worden. 

Hoe ? 

Na telefonisch of online contact door de ouders    

wordt een oriëntatie-gesprek (OG) gepland.          

Het kind of de jongere is daar niet bij aanwezig.         

Het OG geeft ons meer zicht op de situatie en        

het probleem om zo samen de hulpvraag uit             

te klaren. Indien De Pont hulp kan bieden,            

wordt het kind of de jongere aan een wachtlijst         

toegevoegd en krijg je uitleg over wat je in de      

tussentijd kan doen.  

 

Hoe ? 

U kan zicht rechtstreeks naar onze diensten richten via een rapportbriefje.                 

U kan ook op verwijzing worden aangemeld door de PSD, JWW of een andere 

dienst werkzaam binnen de gevangenis. Het intakegesprek vindt plaats in de        

gevangenis. Hierna wordt op de wekelijkse teamvergadering besloten of er al dan 

niet een behandeling wordt opgestart. 

 

Hulpaanbod forensisch team 

 Rond volgende thema’s heeft De Pont een gespecialiseerd aanbod: 

 - agressie 

 - intrafamiliaal geweld 

 - seksueel grensoverschrijdend gedrag  

 Bij andere klachten (bv depressieve of angstklachten) kan u een gesprek 

aanvragen  voor een eerste opvang en oriëntering. 

 We verwachten een actieve deelname tijdens de gesprekken en bereidheid 

om te praten over eigen gedrag en de daarmee samenhangende problemen. 

“Het akkoord van   

beide ouders met de         

begeleiding van hun 

kind of jongere is      

noodzakelijk.              

We verplichten geen 

medewerking            

aangezien we werken 

binnen een vrijwillig 

hulpverleningskader.” 
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“De Pont heeft zowel een groepsaanbod als een individueel aanbod      

en is werkzaam binnen en  buiten de gevangenis.” 

“De Pont is er    

voor iedereen       

uit het                    

arrondissement 

Mechelen en         

de Rupelstreek.” 


