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Ernstig incident in gemeenschapsinstelling De
Zande
Ruiselede, 11 februari 2011. Gisterenmiddag heeft zich in gemeenschapsinstelling De Zande, campus Ruiselede, een onrustwekkend incident
voorgedaan. Een 17-jarige jongen heeft een psychologe proberen
overmeesteren, wellicht in een poging om haar aan te randen. De psychologe
heeft zich kunnen verweren en collega’s reageerden zeer snel op haar
hulpgeroep, waarna de jongere een mislukte ontvluchtingspoging ondernam.
De psychologe heeft geen fysieke kwetsuren opgelopen en wordt op haar verzoek bijgestaan
door de interne vertrouwenspersoon van De Zande. Zij legde inmiddels klacht neer jegens
betrokkene bij de politie. De jongere is in afzondering geplaatst en verder onderzoek moet
uitmaken wat zijn precieze drijfveer was.
Het gaat om een jongen van 17 jaar met een licht verstandelijke handicap en een zware
psychiatrische problematiek. De jongere heeft een voorgeschiedenis van seksueel
ongewenst grensoverschrijdend gedrag en reeds een paar ernstige misdrijven gepleegd. De
jeugdrechter had trouwens na zijn laatste misdrijf opdracht gegeven tot een uitgebreid
medisch-psychologisch onderzoek, in het kader van de toepassing van een maatregel van
uithandengeving. Dat onderzoek is momenteel nog lopende.
Jongerenwelzijn betreurt het incident ten zeerste en stelt vast dat er in Vlaanderen geen
enkel gesloten residentieel psychiatrisch behandelaanbod is voor jongeren die seksuele
misdrijven plegen. Het Nederlandse LSG Rentray Lelystad blijkt de enige justitiële
gespecialiseerde unit voor licht verstandelijke beperking en zeden te zijn. Jongerenwelzijn
onderzoekt versneld of het juridisch mogelijk is om Vlaamse jongeren aldaar, via een
inkoopprogramma, de juiste zorg op maat te kunnen aanbieden.
Jongerenwelzijn vraagt uitdrukkelijk de privacy van zowel dader als slachtoffer strikt te
respecteren.
Jongerenwelzijn is als Vlaams agentschap de stuwende kracht voor de hulp aan jongeren in
een moeilijke leefsituatie. Meer informatie over de verschillende hulpvormen binnen de
bijzondere jeugdbijstand is te vinden op www.jongerenwelzijn.be.
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