
                   
 

Colloquium 

 “Internering : praktijken, onderzoek en 
wetgeving ; welke veranderingen ?” 

8 november 2018  
 
PRESENTATIE : 
Het doel van het colloquium "Internering: praktijken, onderzoek en wetgeving; welke evoluties? ", is 
bruikbare tools te presenteren aan de partners, of ze nu strategisch, klinisch of juridisch zijn ... Via  
presentaties van ervaringen en onderzoeken wil het symposium een bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van de zorg en de organisatie ervan. Het is een unieke kans om recente ervaringen, ontwikkeld binnen 
een netwerklogica, te delen en deze te toetsen aan meer theoretisch-klinische bevindingen.  
Om ons te blijven ontwikkelen is het noodzakelijk dat we ons laten inspireren door principes, waarden, 
argumenten en innovatieve praktijken, uit zowel binnen- als buitenland. 
Deze dag richt zich op alle professionals, cliënten en naasten die betrokken zijn bij/geïnteresseerd zijn 
in de interneringsproblematiek. 
 
PLAATS :  
De Conferentie zal plaatsvinden in het Bedford Hotel & Congress Centre, 135-137 Zuidstraat 1000 
Brussel. 
 
INSCHRIJVING :  
U kan zich inschrijven via deze link  
Of deze link 
 
VERTALING :  Simultaanvertaling (Frans, Nederlands en Engels) is voorzien. 
 
ATTESTEN : Aanwezigheidsattesten zullen alleen ter plaatse op het einde van elke dag aangeboden 
worden. 
 
PARKING : Geen parking voorzien 

 
Voor de artsen werd accreditatie aangevraagd 
 

 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScku_xMN5k-WfbeSt0QCiEkyQeg2dhF6x4k0oK5LaMWtnjiGg/viewform?usp=send_form
https://apps.health.belgium.be/ordsm/02/f?p=FORMS_EXT:8000::CHANGELANGUAGE:::FSP_LANGUAGE_PREFERENCE,AI_FORM_GUID:nl,72D5E9C979CB63A9E0540021281A66B8


PROGRAMMA 
 
 
8u30 : Onthaal  
 
9u15 : Welkomstwoord door mevr. Maggie DE BLOCK, Minister van Sociale Zaken en 
Volksgezondheid 
 
9u30-10u30 : “What’s up Doc? Twee jaar toepassing van de wet van 5 mei 2014 betreffende  
  internering”.  

Mevr. Fabienne NACKAERTS & Mevr. Patricia JASPIS, Voorzitters van de Kamers voor 
Sociale Bescherming van de hoven van beroep van Antwerpen en Bergen. 

 
10u30-11u30 : "Lessons learned and challenges: the for-care federal research". 
  Onderzoekers : UCL, Ugent, ULG en VUB  
 
Pauze : 11u30-12u00 
 

12u00-13u00 : «Recente ontwikkelingen in de langdurige forensisch psychiatrische zorg in  

  Europa» 

Dhr. Peter BRAUN, Clustermanager Patiëntenzorg Langdurige Forensisch 

Psychiatrische Zorg van de Pompestichting 

Dhr. Steven DEGRAUWE, Doelgroepcoördinator Forensische Psychiatrie 

van het U.P.C. Sint-Kamillus en Doctoraatstudent aan de UGent. 
 
Lunch: 13u00-14u00 
 

14u00-15u00 : “A decade of the Recovery Movement in UK Forensic Mental Health: Anything  

  to offer the Common Market?” 

Dr. Gerard DRENNAN Ph.D. Consultant Clinical Psychologist and Head of 

Psychology in the Forensic & Offender Health Pathway of the South London & 

Maudsley Trust. 
 
Pauze : 15u00-15u30 
 
15u30-16u30 : « FPC Gent & Antwerpen: realisatie van behandeling voor high risk forensisch  
  psychiatrische patiënten”.  
  Annick BRAEM, hoofd supportieve zorglijn FPC Antwerpen 
  Bert BUYSSCHAERT, hoofd programmalijn FPC Gent & Antwerpen 
  Ruben VAN DEN AMEELE, hoofd supportieve zorglijn FPC Gent 
  
16u30-17u00 : Conclusies 
 
17u00 : Drink 
 
 


