12e LANDELIJKE STUDIEDAG
Datum en locatie
De 12e landelijke studiedag Forensische Zorg vindt plaats op donderdag 5 oktober 2017 in Aristo
Amsterdam.
Kosten*
De kosten voor het bijwonen van dit congres bedragen € 355,00 p.p.
Kortingen*
Indien u zich vóór 1 juli 2017 inschrijft, ontvangt u € 25,00 vroegboekkorting en bedragen de kosten
voor het bijwonen van de bijeenkomst € 330,00 p.p.
Te allen tijde geldt onze collegakorting van € 35,00. Bij gelijktijdige aanmelding op hetzelfde
factuuradres betaalt uw collega vóór 1 juli 2017 € 295,00, daarna is dat € 320,00.
Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd voor cognitief gedragstherapeuten (VGCT), psychiaters (NVvP) en
verpleegkundigen (Kwaliteitsregister V&V). Neemt u tijdig contact met ons op als u in aanmerking
wilt komen voor accreditatie van een aanvullende vereniging, zodat we uw verzoek in overweging
kunnen nemen. Wij voorzien tevens iedere deelnemer van een bewijs van deelname ten behoeve
van punten in de vrije ruimte. Meer informatie vindt u op onze website.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via onze website: www.leidscongresbureau.nl of per post: Leids Congres
Bureau, Antwoordnummer 10144, 2300 VB Leiden. Na ontvangst van uw aanmelding zenden
wij u een factuur die tevens geldt als bevestiging. Inschrijven verplicht tot betaling, zie ook de
annuleringsvoorwaarden.
Annuleringsvoorwaarden*
Annuleren kan uitsluitend schriftelijk. Tot twee weken voor de bijeenkomst brengen wij € 50,00
administratiekosten per deelnemer in rekening. Als u binnen twee weken annuleert, rekenen wij
het volledige bedrag. Bij verhindering is uw plaatsvervanger uiteraard van harte welkom. Op al
onze bijeenkomsten zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

FORENSISCHE ZORG

Onjuiste mailinggegevens
Het Leids Congres Bureau betrekt adressen uit diverse bronnen, het is daarom mogelijk dat u meer
dan één brochure ontvangt. Wilt u in dat geval zo vriendelijk zijn een exemplaar aan uw collega
door te geven? Eventuele onjuistheden in de adressering kunt u per e-mail aan ons doorgeven:
info@leidscongresbureau.nl.
Congresagenda
- LVB in de Jeugdstrafrechtketen, 2 november 2017
- 18-/18+, najaar 2017
- Voorkomen Huisuitzetting, najaar 2017
- Verslaving, najaar 2017

5 oktober 2017
Aristo Amsterdam

Kijk voor meer informatie over deze en andere studiedagen op www.leidscongresbureau.nl
* Alle genoemde bedragen zijn excl. BTW

Programma en organisatie | Leids Congres Bureau | Odile Brouwer | Postbus 16065 | 2301 GB Leiden
T 071 514 82 03 | www.leidscongresbureau.nl | info@leidscongresbureau.nl
Het Leids Congres Bureau is een professioneel congresbureau, dat sinds haar oprichting in 1986 studiedagen en congressen
ontwikkelt over uiteenlopende (wetenschappelijke) onderwerpen. Daarnaast verlenen wij ondersteuning bij de organisatie
van (inter)nationale congressen, symposia en cursussen.

Deze folder is gedrukt op chloorvrij papier.

Volg ons op twitter:
@LCBLeiden

Met o.a. aandacht voor:
■ Transforensische zorg
■ ForFACT
■ Quantified Self
■ Therapeutische alliantie

Achtergrond
Continuïteit van zorg is een belangrijk speerpunt in de forensische zorg. Dit betekent dat er zorg
geleverd wordt tijdens, na of zelfs zonder een juridische titel. Veiligheid en samenwerking zijn
hierbij onmisbaar.
Tijdens deze studiedag zullen verschillende instellingen vertellen over hun ervaringen met
programma’s en tools binnen de forensische sector. Zij zullen een kijkje in hun keuken geven van
wat er allemaal komt kijken bij het bieden van continue zorg.
Doelgroep
Deze studiedag is bedoeld voor managers en medewerkers van Forensische en Penitentiaire
Psychiatrische Centra, Forensisch Psychiatrische Klinieken en Afdelingen, penitentiaire
inrichtingen, zorgaanbieders in de GGZ, reclassering, verslavingszorg, Dienst Justitiële
Inrichtingen, gemeentelijke instellingen, veiligheidshuizen en politie. Ook andere
geïnteresseerden zijn van harte welkom.

PROGRAMMA
9.30 uur
10.00 uur
		
		
		

Ontvangst en registratie
Opening door de dagvoorzitter
- Kader van de dag
- Feiten en cijfers
Ivo van Outheusden, psychiater Woenselse Poort

10.20 uur
Handvat voor doorbreken van beroepsgeheim
		Om professionals binnen de forensische zorg te ondersteunen bij ethische dilemma’s
rondom het beroepsgeheim wordt er momenteel een digitaal expertsysteem
ontwikkeld waarin jurisprudentie, wetgeving en onderzoek gebruikt kunnen worden
ter ondersteuning bij het maken van een beslissing.
		
- Aan de hand van twee casussen zal het expert systeem worden toegelicht.
		
Mr. Denise Kremers, projectleider expertsysteem beroepsgeheim PI Vught
10.55 uur

Gelegenheid voor vragen

11.05 uur

Koffiepauze

11.30 uur
		
		

Therapeutische alliantie binnen een gedwongen kader
- Hoe bouw je een goede therapeutische alliantie op binnen een gedwongen kader?
- Hoe hou je daarbij zowel oog voor de behoefte van de cliënt, de maatschappij, het
slachtoffer als voor jezelf?
		
- Wat kunnen we als hulpverleners leren uit kwalitatief onderzoek over de ervaringen
van cliënten zelf?
		
Ellen Gunst, klinisch psycholoog, cliëntgericht-experiëntieel psychotherapeut en
onderzoeker FIDES, P.C. Sint-Amandus (België) i.s.m. de Universiteit Gent
12.05 uur

Gelegenheid voor vragen

12.15 uur
Quantified Self
		In de Oostvaarderskliniek en Justitieel Complex Zaanstad (JCZ) is gebruik gemaakt
van Quantified Self. Door middel biofeedback krijgen de gedetineerden en hun
behandelaar inzicht in emoties. Hierdoor wordt geprobeerd de agressieregulatie bij
tbs-patiënten en justitiabelen te bevorderen.
		
- Wat zijn de lessons learned van de proef in de Oostvaarderskliniek en JCZ?
		
- Wat vinden gedetineerden en behandelaren van het werken met biofeedback?
		
Stefania Rosanio, project manager en adviseur cluster strategie en kennis Dienst
Justitiële Inrichtingen (DJI)

12.50 uur

Gelegenheid voor vragen

13.00 uur

Lunch

		
MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES
14.00 uur

Eerste ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie A of B.

A:
Samenwerking rondom cliënten binnen ForFACT
		Naast het multidisciplinaire team van ForFACT zijn veelal verschillende partijen
betrokken bij één cliënt. Hoe zorgen zij voor een goede samenwerking?
		
- Wie draagt waar, wanneer verantwoordelijkheid voor en hoe stem je dat af?
		
- Hoe wordt er omgegaan met privacy en informatiedeling?
		
- Wat zijn de ervaringen met ketensamenwerking binnen ForFACT de Waag?
		
Ine Kusters, klinisch psycholoog en teamcoördinator ForFACT de Waag & Sanne
van Wenum, systeemtherapeut ForFACT de Waag
B:
Transforensische zorg
		Mondriaan is de eerste instelling in Nederland met een transforensische afdeling.
Hier kunnen mensen die geen strafrechtelijke titel hebben maar wel een groot
risico vormen toch forensische zorg krijgen.
		
- Hoe wordt er gewerkt op een transforensische afdeling?
		
- Wat zijn de ervaringen tot nu toe?
		
Dr. Joost à Campo, hoofd Research & Development en psychiater Radix Centrum
Forensisch Psychiatrische Zorg
15.00 uur

Zaalwisseling en korte pauze

15.15 uur

Tweede ronde parallelsessies. U kunt kiezen uit sessie C of D.

C:
Forensische HIC
		Om het aantal vrijheidsbeperkende interventies binnen de forensische
psychiatrie terug te brengen is het HIC-model vertaald naar de specifieke context
en doelgroep van de forensische psychiatrie.
		
- Wat zijn de uitgangspunten van FHIC?
		
- Hoe is de landelijke pilot met FHIC verlopen?
		
- Hoe is FHIC bij de Woenselse Poort geïmplementeerd: valkuilen en successen.
		
Coy Koopal, Eerste Geneeskundige FPK De Woenselse Poort en lid landelijke
projectgroep FHIC & Sylvia Gerritsen, wetenschappelijk onderzoeker VUmc en lid
landelijke projectgroep FHIC & Susan Bosman, verpleegkundig specialist GGzE en
projectleider FHIC FPK De Woenselse Poort
D:
Gezinsbenadering in PI Leeuwarden en PI Veenhuizen
		In de PI Leeuwarden en PI Veenhuizen is gestart met de gezinsbenadering voor
vaders in de PI. Het doel van deze benadering is om de vaders hun vaderlijke
verantwoordelijkheden en rol in het gezin terug te geven.
		
- Hoe is de implementatie van de gezinsbenadering verlopen?
		
- Wat is het effect van het vader kind contact voor de gedetineerde en zijn gezin?
		
Monique Dijkstra, projectleider gezinsbenadering PI Leeuwarden & Marrit van der
Hoest, coördinator gezinsbenadering Humanitas
16.15 uur

Borrel

