Rumoer rond de forensische psychiatrie 2020
Donderdag 26 november 2020
ONLINE PROGRAMMA
Dagvoorzitters: Merel van Dorp en Robbert Jan Verkes
09.15 uur
09.20 uur

Inloggen
Opening van de dag en praktische informatie

09.30 uur

Dilemma’s van maatschappelijke veiligheid, zorg en de rechtspraktijk
Inleiding door de dagvoorzitters

09.40 uur

Out of sight, out of mind? Long-stay in forensic-psychiatric settings (Engels)
Birgit Völlm • hoogleraar forensische psychiatrie
Hoe ethisch is het om patiënten langdurig op te sluiten in forensisch psychiatrische
instellingen? Voldoen deze kostbare instellingen aan wat de patiënten nodig hebben? En
hoe zit het met mensenrechten? Bevindingen over effectiviteit en behandeling uit Europees
onderzoek naar de ervaringen van longstay-patiënten en personeel.

10.25 uur

Pauze

10.40 uur

Wat doet de burgemeester?
Hans Gilissen • voormalig burgemeester van een gemeente met tbs-kliniek
Wat kan een bestuurder doen om onrust in de samenleving te voorkomen na bv. een
ontvluchting uit een tbs-kliniek of als een veroordeelde persoon in een wijk komt wonen en
burgers zich onveilig voelen? Hoe ga je om met de tegengestelde belangen?

11.25 uur

Perspectief voor de forensische zorg
Frank Candel • programmadirecteur forensische zorg Ministerie Justitie en Veiligheid
Wat kunnen we leren van incidenten – die zich nog elk jaar voordoen? Welke
kwetsbaarheden in het stelsel zijn zichtbaar geworden? Kansen en risico’s voor de
forensische zorg in de komende periode.

12.10 uur

Lunch

12.55 uur

Paneldiscussie met sprekers en deelnemers

13.25 uur

‘Voor altijd de kliniek van Michael P’
Regina Schipper • psychiater
Een terugblik op wat de moord op Anne Faber heeft betekend voor haar, patiënten,
collega’s en de maatschappij. Met aandacht voor de vraag: Hoe creëer je ruimte voor
herstel na een calamiteit?

14.10 uur

Pauze

14.25 uur

Het perspectief van de patiënt door de ogen van de advocaat
Cees Korvinus • advocaat van veel cliënten die veroordeeld waren tot een maatregel
De gevolgen van de veranderde wetgeving voor cliënten. De Wet forensische zorg leidt tot
meer tbs-opleggingen. Ondanks alle goede intenties van de Wet verplichte ggz staat de
rechtsbescherming van daders met een stoornis onder druk.

15.10 uur

Uitreiking Koningsheide-prijzen
Theo Doreleijers • juryvoorzitter en Han Jalink • voorzitter Stichting Koningsheide
met presentaties door de prijswinnaars:
Peter de Looff • Aggressive behavior, burnout and physiology
Jesse Meijers • Do not restrain the prisoner’s brain
Koen van Lith • Methylphenidate in antisocial adolescents

15.55 uur

Stof tot nadenken
Afronding door de dagvoorzitters

16.00 uur

Afsluiting

