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START VLAAMSE  
TE GEK!? CAMPAGNE INTERNERING  

OP 21 APRIL 2018 IN ANTWERPEN 
 

Te Gek!? start op 21 april 2018 een nieuwe campagne rond het thema 
internering onder de naam 'Van Gevangenis naar Zorg'. 

 
 
 
PROGRAMMA START CAMPAGNE  
9.30u (stipt!) Startschot van een korte symbolische fietstocht ‘Van Gevangenis naar Zorg’ 
van onder de poort van de gevangenis in Antwerpen naar het Forensisch Psychiatrisch 
Centrum in Antwerpen (FPC Antwerpen). 

Met deelname van een 50-tal fietsers waaronder federaal minister van Justitie Koen Geens, 
verschillende personen met interneringsstatuut, begeleiders, BV’s onder andere van het Hart-
team met Jef De Smedt (acteur Familie), Zohra (DJ, zangeres) en Andy Peelman (acteur De 
buurtpolitie). 
 
In het FPC Antwerpen wordt de groep fietsers opgewacht door onder meer federaal  minister 
Maggie De Block en Vlaams minister Jo Vandeurzen. 
 
10u Persvoorstelling nieuwe campagne in het Forensisch Psychiatrisch Centrum in 
Antwerpen  
 
Toespraken door:  
-  Mevr. Ingeborg Jeandarme, hoofdgeneesheer FPC Antwerpen 
-  De heer Koen Geens, federaal minister van Justitie 
-  Mevrouw Maggie De Block, federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid 
-  De heer Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
 
In aanwezigheid van onder andere heel wat personen met interneringsstatuut en deskundigen.  
 
Vanaf 10.30u is er mogelijkheid om foto’s te nemen en betrokkenen te interviewen.  
 
Tijdens de persvoorstelling wordt u een persdossier overhandigd met alle info over de cam-
pagne. Dit persdossier kan opgevraagd worden vanaf zaterdag 21/4 om 11u. 
 
11u Start van de 3 grote fietstochten naar de Psychiatrische Ziekenhuizen van Rekem (115 
km), Zelzate (50 km) en Bierbeek (66 km). 
Ongeveer 200 fietsers nemen daaraan deel, waaronder meer dan 50 personen met interne-
ringsstatuut, naast BV’s, begeleiders en sympathisanten. 
 
DE CAMPAGNE 
In Vlaanderen blijkt de kennis over internering zeer gering te zijn, waardoor heel wat vooroor-
delen en misverstanden blijven bestaan.  
Te Gek!? wil met de campagne 'Van Gevangenis naar Zorg' een licht werpen op de verschil-
lende aspecten van internering: Wat is internering precies? Wie zijn deze ‘geïnterneerden'? 
Wat gebeurt er met hen? Wat na een periode van internering? 
We zetten de vele zorgtrajecten in de kijker die voor deze mensen uitgebouwd zijn, proberen 
die trajecten bekender te maken, en willen tonen hoe de hedendaagse zorg voor hen er uitziet.  
 
FIETSTOCHTEN ‘VAN GEVANGENIS NAAR ZORG’ 
België heeft de laatste jaren aanzienlijke inspanningen geleverd om te komen tot aangepaste 
zorgtrajecten voor geïnterneerde personen. 



Dankzij de uitbouw van gespecialiseerde voorzieningen, zowel residentieel als ambulant, kun-
nen steeds meer geïnterneerde personen de gevangenis verlaten en de nodige zorg en omka-
dering krijgen.  
Deze evolutie willen we uitdrukken in enkele symbolische fietstochten.  
 
INTERNERING 

Internering is een beveiligingsmaatregel van onbepaalde duur voor een persoon die een mis-
drijf heeft gepleegd, maar die door zijn psychische kwetsbaarheid onvoldoende in staat is om 
zijn daden te controleren. De rechter beslist om iemand te interneren met als doel de maat-
schappij te beschermen én in de nodige zorg en begeleiding te voorzien zodat de persoon in 
kwestie later op een veilige en verantwoorde manier weer een plaats in de maatschappij kan 
innemen.  

PLAATSELIJKE PROJECTEN   
Op zondag 22 april worden in 4 regio’s vele plaatselijke activiteiten rond het thema internering 
opgezet en kunnen een aantal van de voorzieningen, bedoeld voor  personen met interne-
ringsstatuut bezocht worden.  Alle info is terug te vinden op www.vangevangenisnaarzorg.be  
 
ORGANISATIE  
‘Van Gevangenis naar Zorg’ is een campagne van Te Gek!? i.s.m. de Vlaamse gevangenis-
sen, de justitiehuizen, de Forensische Psychiatrische Centra, verschillende Psychiatrische 
Ziekenhuizen, de netwerken internering, Similes, Zorgnet-Icuro, VVGG, Museum Dr. Guislain. 
Met de steun van de Vlaamse Overheid en de ministers Jo Vandeurzen, Koen Geens en Mag-
gie De Block.  
 
INSCHRIJVING PERSVOORSTELLING EN CONTACT: 
Gezien het specifieke karakter van het FPC Antwerpen als setting van de persvoorstelling is 
inschrijven noodzakelijk. Dit kan door te mailen naar info@tegek.be, uiterlijk vrijdag 20 april om 
12u. 
 
Gelieve bij de inschrijving te vermelden wie aanwezig zal zijn (naam en voornaam), evenals 
het materieel dat de deelnemer meebrengt (bv. GSM, tablet, etc.). Die informatie is nodig voor 
de toegangscontrole. Daarmee samenhangend vragen wij dat deelnemers zich stipt aanmel-
den aan de onthaalbalie voor de pers. Alle persmensen verzoeken we ook zich te legitimeren 
met een geldige identiteitskaart of rijbewijs, of met een perskaart. 
 
Contact: 
Te Gek!?:  
Marc Hellinckx 0494/843154 marc@tegek.be / Larissa Vallons 0499/421104  larissa@tegek.be  
FPC Antwerpen: Sandra Vansteenkiste  0491/719967 sandra.vansteenkiste@fpcnv.be  
 
ENKELE NUTTIGE ADRESSEN  
Gevangenis Antwerpen (startplaats 9.30u): Sint Rochusstraat, Antwerpen 
FPC Antwerpen (persvoorstelling): Beatrijslaan 96, 2050 Antwerpen. 
 
MEER INFO 
www.vangevangenisnaarzorg.be       www.tegek.be 
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