DE FORENSISCHE PSYCHIATRIE:
PRAKTIJKEN, VISIES EN
ORGANISATIEMODELLEN VAN DE
ZORG
Donderdag 16 september 2021
Hotel Le Plaza

Internering is een veiligheidsmaatregel. De huidige wet legt de nadruk op het bieden van aangepaste en
adequate zorg aan geïnterneerde personen, maar wil tegelijkertijd ook de bescherming van de maatschappij
garanderen.
De voorbije jaren is een uitgebreid zorgaanbod ontwikkeld om te kunnen beantwoorden aan de
fundamentele behoeften van geïnterneerde personen. Zij vormen immers een kwetsbare doelgroep, met
complexe problemen op psychiatrisch, criminologisch en maatschappelijk vlak.
Ondanks de geleverde inspanningen is er nog heel wat werk voor de boeg als we deze ambitieuze
doelstellingen effectief willen kunnen realiseren. Het is immers zo dat sommige geïnterneerde personen nog
onvoldoende toegang hebben tot de zorgvoorzieningen waarop zij eigenlijk aanspraak zouden moeten
kunnen maken. Er moet dan ook niet alleen verder ingezet worden op het beschikbare zorgaanbod, maar
eveneens op de kwaliteit ervan.
Met dit fundamentele recht op zorg als uitgangspunt, zal tijdens het colloquium de aandacht vooral uitgaan
naar enkele zorgmodellen die een open en kwaliteitsvolle zorg willen aanbieden. Het doel is hierbij om de
deelnemers hulpmiddelen aan te bieden die betrekking hebben op de zorg voor de forensische doelgroep.
De Europese sprekers zullen de specificiteit van de Ierse en Finse modellen toelichten. Ook de mobiele
intensifiëringsmodellen FHIC (Forensic High and Intensive Care) en de mobiele zorg gebaseerd op het FACT
model (Flexible Assertive Community Treatment) zullen aan bod komen.
Tot slot wordt een moment voorzien voor discussie en het uitwisselen van ervaringen tussen de sprekers en
een panel samengesteld uit professionelen werkzaam in de Belgische gezondheidszorg. Zo krijgt u de
gelegenheid om de voorgestelde modellen te koppelen aan de forensische zorg/zorgmodellen in uw praktijk.

PROGRAMMA

08.45 – 09.30 Onthaal
09.30 – 09.45

INLEIDING [NL|FR]

09.45 – 11.00

Forensic High and Intensive Care (FHIC): a new care model in forensic
psychiatry to foster contact-based care

Savannah VAN BODEGOM & Sylvia VAN GERRITSEN - Nederland
Panel: Ruben Vanden Ameele - Joachim De Ridder – Geneviève Thoreau - Dr. Marc-André Domken

11.00 – 11.30

11.30 – 12.45

PAUSE

Models of Care for Forensic Psychiatry: an Irish and International
Perspective

Professor Harry Kennedy – Ierland
Panel: Dr. Inge Jeandarme - Els Naessens – Christelle Noiret – Dr. Pierre Titeca

12.45 - 13.45
13.45 – 15.00

LUNCH

The Forensic Psychiatric Services of Finland: an overview

Dr. Allan SEPPÄNEN - Finland
Panel: Gorik Kaesemans - Mieke Verleysen – Dr. Alexandre Daillet – Dr. Johan Kalonji

15.00 -15.30

15.30 – 16.45

PAUSE

Forensisch FACT: een ambulante forensische behandeling die aansluit
bij de cliënt

Ine KUSTERS & Rianne VAN MAREN - Nederland
Link met de MEI ZTG: Jan Dewilde & Tarik Oudghiri
Panel: Dr. Jeroen Decoster - Hans Dominicus – Audrey Servais – Dr. Zahi Zaarour

16.45 – 17.00

CONCLUSIES

17.00 DRINK

De functie van dagmoderator wordt waargenomen door Baptiste HUPIN, RTBF journalist

Praktisch:
LOCATIE
Het colloquium heeft plaats in Hotel Le Plaza: Adolphe Maxlaan 118-126, 1000 Brussel.
(Opgelet, het gaat niet om hotel Crowne Plaza!)

DOELPUBLIEK
Het colloquium richt zich tot de professionelen werkzaam in de gezondheids- en justitiesector, evenals de zorggebruikers en hun
naasten maar ook tot elke persoon die interesse heeft in de forensische zorg.

INSCHRIJVING
U kan zich inschrijven via de onderstaande link.

https://appsm.health.belgium.be/ords/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_P
REFERENCE,AI_FORM_GUID:nl,C29D5FD709142D0FE053651012AC75FD
Indien het colloquium volzet is dan kan u vragen om op de wachtlijst te worden opgenomen. U kan hieromtrent contact
opnemen met mevr. Gilkens via marie-ange.gilkens@health.fgov.be

KOSTPRIJS
Deelname aan het colloquium is gratis, lunch is inbegrepen.

VERTALING
Simultaanvertaling (Nederlands – Frans – Engels) is gedurende de volledige duur van het colloquium voorzien.

CERTIFICATEN
Aanwezigheidscertificaten worden op het einde van de dag en enkel ter plaatse afgeleverd!
Accreditatie voor artsen is voorzien.

TOEGANKELIJKHEID
Zie webpagina : https://www.leplaza-brussels.be/nl/routebeschrijving/

PARKING
Het hotel heeft geen eigen parkeerruimte. U kan gebruikmaken van de betalende parkeerplaatsen die zich in de onmiddellijke
omgeving bevinden.

