UITNODIGING

Maandag 24 oktober 2022 - van 9:00u tot 17:00u
UPC KU Leuven, campus Kortenberg – congrescentrum: Auditorium

Studiedag:
Ongedwongen kijken
naar gedwongen opname

Is de gedwongen opname en de impact ervan een bekend
gegeven binnen uw werk- of leefcontext? Stemt het stijgend
aantal gedwongen opnames u bezorgd? Bent u benieuwd hoe
anderen omgaan met deze complexe thematiek?
De studiedag biedt in het plenaire gedeelte een helikopterperspectief met academische inzichten, cijfers, ervaringen stakeholders, en alternatieven voor gedwongen opname.
In het tweede dagdeel worden goede praktijkvoorbeelden
uitgewisseld in interactieve workshops.

Voor wie:
• zorgaanbieders (beleidspsychiaters en stafmedewerkers)
• justitie (parket, vredegerechten
en jeugdrechters)
• politie
• experten (academici)
• (familie-)ervaringsdeskundigen
• ...en andere stakeholders.
Voor artsen werd accreditering
"Ethiek en economie" aangevraagd.

IK SCHRIJF ME IN
https://forms.gle/FocM7XmEzVcCEuLS8 • kostprijs: €65.00

Sinds 31 maart bundelen het Steunpunt Geestelijke Gezondheid en
het Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheid de krachten
in de nieuwe vzw Psyche. Ons doel? Bouwen aan een sterker
geestelijk gezond Vlaanderen.

Deze studiedag wordt
mee ondersteund door
de Vlaamse Vereniging
voor Psychiatrie.

VOORMIDDAG
NAMIDDAG

Didier Martens - Directeur, Psyche vzw
Luc Detavernier - Directeur, Brussels Platform Geestelijke Gezondheid
Verwelkoming en inleiding

Samir Boureghda
Stafmedewerker GGZ, Zorgnet-Icuro
Toelichting cijfers
gedwongen opname
dr. Kirsten Catthoor
Psychiater, Ziekenhuisnetwerk Antwerpen
Gedwongen opname in Vlaanderen
anno 2022
prof. Freya Vander Laenen
Professor, Universiteit Gent
Hoe tevreden zijn de verschillende
actoren over hun rol en positie
bij een gedwongen opname?

Vlaams Patiëntenplatform
Recht op spreken:
de patiënt met een eigen stem? (2/3)

OPGanG
Recht op spreken:
de patiënt met een eigen stem?
(3/3)
dr. Hella Demunter
Psychiater-psychotherapeut,
UPC KU Leuven
Meer humane zorg bij gedwongen
opname

Peter De Clercq
Ombudsman, OOGG

Tom Balthazar
Adviseur gezondheidsrecht, Zorgnet-Icuro

Recht op spreken:
de patiënt met een eigen stem? (1/3)

Dagmoderator studiedag

In de namiddag kan u deelnemen aan twee van de vier workshops. Elke workshop start met een korte voorstelling
van drie goede praktijken en/of probleemstellingen. De focus ligt op debat en uitwisseling van ervaringen.

1

Meer oog voor de mens achter de patiënt
in elke fase van gedwongen opname

Met ervaringsdeskundige Nathalie Albert, prof. dr. Chris
Gastmans en begeleider HIC Alexander Van Overmeire.

2

Plukken patiënten de vruchten van een goede
samenwerking tussen justitie, politie en GGZ?

Met vrederechter Chris Huysmans, dr. Geertje Steegen en
prof. dr. Joris Vandenberghe.

3

Gedwongen opname door de ogen van
justitie en advocatuur

Met substituut-procureur Veerle Cielen, stafhouder Lutgart
Gillis en vrederechter Dirk Vanderwaeren.

4

Gedwongen opname
van minderjarigen

Met familie- en jeugdrechter Anelore Bruneel, dr. Daniel
Neves Ramos, en kinderrechtencommissaris Caroline
Vrijens. Moderatie door prof. dr. Marina Danckaerts.

Raf De Rycke
Voorzitter, Broeders Van Liefde
Afsluitende beschouwingen

