praktijk bij GGZ Friesland en de universiteit heeft hij zich
gespecialiseerd in de behandeling van suïcidaal gedrag,
verlies na suïcide, moord en persoonsvermissing. Hij
werkt als klinisch psycholoog bij GGZ-Friesland en is
hoofdopleider Klinisch Psycholoog en hoofdopleider
Psychotherapeut bij de Rijksuniversiteit Groningen
(Opleidingsinstituut PPO).

tie van publieke communicatie. Hij heeft gepubliceerd
over sociale media en protest in o.a. Canada, India en
China. Met prof. J. van Dijck leidt Poell het KNAW- ‘Over
Grenzen’: onderzoeksprogramma over sociale media
en de transformatie van de openbare ruimte. Hij is een
van de programmaleiders van het Amsterdam Center for
Globalization Studies.

Prof.dr. Frans Koenraadt
Forensisch psycholoog en criminoloog. Hij is als hoogleraar forensische psychologie en psychiatrie verbonden
aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Als wetenschappelijk adviseur/senior onderzoeker is hij werkzaam bij
het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, de Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen
en het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en
Psychologie te Utrecht.

Dr. Tony van Rooij
Is senior onderzoeker aan de Universiteit Gent (vakgroep
Communicatiewetenschappen). Hij is ook verbonden
aan de imec Research Group voor Media, Informatie en
Communicatie Technologie (MICT). Zijn proefschrift
(Rotterdam, 2011) gaat over overmatig gebruik van
videospelletjes en was getiteld “Online Video Game
Addiction: Exploring a New Phenomenon”. Sinds medio
2017 werkzaam aan het Trimbos Instituut te Utrecht.

Drs. Karel ‘t Lam
Klinisch psycholoog/psychotherapeut in de FPK van GGZ
Drenthe te Assen. Hij is o.a. werkzaam als behandelcoördinator op de zedenafdeling. Daarnaast is hij praktijkopleider en waarnemend P-opleider voor GGZ Drenthe.
Dr. Marike Lancel
Psychofysioloog en somnoloog, sinds 2005 werkzaam
bij GGZ Drenthe als senior onderzoeker bij de FPK en als
slaapdeskundige bij het Slaapcentrum voor Psychiatrie
Assen. Onderzoeksthema’s zijn o.a.: de wisselwerking
tussen psychiatrische aandoeningen en slaapstoornissen en de invloed van slaaptekort op impulsiviteit en
agressiviteit. Voorheen werkte zij als als hoofd van de
onderzoeksafdeling Slaapfarmacologie bij het MaxPlanck Instituut voor Psychiatrie in München, Duitsland.
Dr. Rutger Leukfeldt
Verbonden aan het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving (NSCR) te Amsterdam als coördinator van het NSCR-cybercrimecluster. Als postdoc
onderzoeker betrokken bij criminologische onderzoeken
naar cybercrime. Projectleider van de ontwikkeling van
de onderzoeksagenda ‘The Human Factor in Cybercrime
and Cybersecurity’. Doel van deze agenda is de huidige
bestudering van cybercrime uit te breiden met meer
onderzoek naar ‘de menselijke factor’ en vraagstukken
rond de juridische aanpak en regulering van cybercriminaliteit. Vanaf 2012 heeft hij zich beziggehouden met
promotieonderzoek naar cybercriminele netwerken.
Dr. Thomas Poell
Universitair docent Nieuwe Media en Digitale Cultuur en programmadirecteur van de Research Master
Media Studies aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn
onderzoek richt zich op sociale media en de transforma-

Dr. Litska Strikwerda
Studeerde rechten aan de Universiteit Utrecht en volgde
de masteropleiding Toegepaste Ethiek aan de Noorse
Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit, waar zij
in 2007 afstudeerde. Tot 2010 werkte zij aan de Universiteit Utrecht. In 2014 promoveerde zij aan de Universiteit
Twente op haar proefschrift “Virtual Acts, Real Crimes?
A legal-philosophical analysis of virtual cybercrime”. Nu
is zij als Universitair Docent Metajuridica verbonden aan
de Open Universiteit en lid van de Adviesgroep Ethiek
van Abrona (zorginstelling). Recent kreeg zij voor haar
proefschrift de Erasmus Praemium Dissertatieprijs.
Prof.dr. Ine Vanwesenbeeck
Afgestudeerd als klinisch en sociaal psycholoog. Heeft
in de afgelopen decennia diverse (management)functies
bekleed bij Rutgers, expertisecentrum seksualiteit. Nu
is zij aan de organisatie verbonden als senior adviseur.
Sinds 2011 is zij bijzonder hoogleraar Seksuele Ontwikkeling, Diversiteit en Gezondheid aan Universiteit
Utrecht. Zij is op bestuurlijk niveau betrokken geweest
bij de Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS)
en de International Academy of Sex Research (IASR).
Dr. Vivienne de Vogel
Psychologe en hoofd van de afdeling Onderzoek bij
de Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek
concentreert zich op genderverschillen in de forensische psychiatrie, risicotaxatie van gewelddadig gedrag,
beschermende factoren, victimisatie en psychopathie.
Per 1 maart 2017 is zij benoemd als bijzonder lector bij
het lectoraat ‘Werken in Justitieel Kader’ van Hogeschool Utrecht. De bijzonder lector zal de onderzoekslijn
‘continuïteit in het justitiële domein’ verder ontwikkelen.
Naast deze deeltijd-benoeming blijft ze werkzaam als
hoofd Onderzoek bij De Forensische Zorgspecialisten.

Praktische informatie
Voor wie		Het symposium is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, reclasseringswerkers, juristen, sociotherapeuten en
degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde professionals zijn natuurlijk ook van harte welkom.

uitnodiging

Wanneer		Donderdag 5 oktober 2017 van 9.25 – 17.15 uur en vrijdag 6 oktober
2017 van 9.00 – 17.00 uur. De dagen worden afgesloten met een
hapje en drankje.
Waar		Hotel De Zeegser Duinen, Schipborgerweg 8, 9483 TL Zeegse (Drenthe). Rondom de begin- en eindtijd van de symposiumdagen kunt u
gebruik maken van vervoer tussen station Assen en Zeegse. Indien
u hiervan gebruik wilt maken, is aanmelding hiervoor noodzakelijk.
Deelnemers aan het symposium kunnen tegen gereduceerd tarief
overnachten (incl. ontbijt).
Accreditatie	Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, NIP, NRGD, FGzPt, VS
en de VVP (Vlaamse Vereniging voor Psychiatrie).

INTERNET EN SOCIAL MEDIA
een complexe realiteit in strafrechtspleging en forensische psychiatrie

Kosten		Deelname bedraagt € 295,-- voor één dag en € 535,-- voor beide
dagen. Dit is inclusief koffie/thee, uitgebreide lunch en congresinformatie. Medewerkers van GGZ Drenthe en studenten betalen
€ 260,-- voor één dag en € 480,-- voor beide dagen.
Aanmelden	U kunt zich aanmelden via de website: www.ggzdrenthe.nl/
symposiuminternetsocialemedia of door de bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en te retourneren. Aanmeldingen worden verwerkt
op volgorde van binnenkomst. U ontvangt een bevestiging van uw
aanmelding.
Annuleren	Annulering (uitsluitend schriftelijk) is mogelijk tot 22 september
2017. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld minus € 25,-- administratiekosten aan u gerestitueerd. Daarna is geen restitutie meer
mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd. U mag uiteraard voor een vervanger zorgen.
Contact		
GGZ Drenthe, Forensische Psychiatrie
		
Secretariaat FPK Assen telefoon 0592 – 334641 of
		
Anneke Mulderij 06 - 27742008
		e-mail: forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl

Het TOPGGz-keurmerk is toegekend aan de Forensisch Psychiatrische Kliniek,
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Internet en sociale media: een complexe realiteit
in strafrechtspleging en forensische psychiatrie

Donderdag 5 oktober 2017
9.00 uur

Ontvangst en inschrijving

9.25 uur

Opening, drs. Peter van der Noord

9.35 uur

Introductie, mr.dr. Tjalle Hidma, dagvoorzitter

Het internet vormt een bron van welhaast onuitputtelijke
mogelijkheden en kansen in het maatschappelijk verkeer. De hele
wereld is binnen bereik op een smartphone. E-Health is een nuttige
aanvulling geworden voor de klassieke behandeling in de spreekkamer.
Tevens wordt via het internet gestalkt, bedreigd, kinderpornografisch
materiaal verspreid en vormt dit medium een inspiratievorm voor
ernstige delicten. In het tweedaagse symposium willen we stilstaan
bij de mogelijkheden, maar ook bij de gevaren van internet voor de
samenleving en voor het werk in de forensische psychiatrie.

9.45 uur

Forensisch psychiatrische casus, drs. Karel ‘t Lam

10.00 uur

Een onderzoek naar internetcriminaliteit in de FPK, drs. Loes Hagenauw

10.15 uur

De veranderde sociale verhoudingen in de platformsamenleving en de gevolgen daarvan, dr. Thomas Poell

11.00 uur

Pauze

11.30 uur

Over de wijze van opsporing, mr. Corien Fahner.

12.15 uur

Internet en slaap, dr. Marike Lancel

12.45 uur

Lunch

De inhoud
Voor verschillende typen delicten, zoals: stalking, bedreiging, verspreiden
van kinderpornografie, illegale handel, (identiteits-)fraude, willen we
ingaan op de rol die het internet daarbij vervult en de specifieke betekenis
die het voor de dader heeft.
Hulpverleners kunnen een achterstand ervaren in kennis over ‘hoe het
werkt in de digitale wereld’. Welke informatie van internet of sociale
media is nodig voor een beter begrip van de seksueel delinquent? Bestaat
er een relatie tussen psychopathologie en seksuele delicten waarbij
internet wordt gebruikt? Zijn agressieve games slechts te beschouwen als
onschuldig vermaak of werken zij juist agressief gedrag in de hand bij
daarvoor kwetsbare personen? In welke situaties en bij welke personen
inspireert internet tot agressief gedrag, variërend van pestgedrag tot
(school) shootings.
Welk gedrag op internet is te beschouwen als strafbaar en welk als ethisch
(on)toelaatbaar? Het internet biedt in een forensisch gedragskundig
onderzoek mogelijkheden om een verdachte beter te leren kennen. Hoe kan
dat er in de praktijk uit zien? Waar liggen de kansen maar ook de grenzen?
Welke bijdrage kan internet aan de behandeling leveren? Er zijn
veelbelovende innovaties, waaronder het gebruik van diverse app’s en
virtual reality; wat is hier ‘the state of art’ van?
De digitalisering van de maatschappij is een feit. Aandacht wordt besteed
aan preventie van internet gerelateerd delictgedrag. Welke rol kan de
geestelijke gezondheidszorg daarin spelen?

13.45 uur

Pest- en stalkgedrag via internet in de VS, drs. Jan Banning

14.15 uur

Forensisch psychiatrische beschouwing over cyberstalken en cyberpesten,
drs. Mudi Al Shamma

15.00 uur

Pauze

15.30 uur

Internet, sociale media en seksueel geweld, prof.dr. Ine Vanwesenbeeck

16.15 uur

Het ethisch verantwoord benutten van internet en social media in de GGZ prof.
dr. Jos de Keijser

17.00 uur

Nabeschouwing en discussie, mr.dr. Tjalle Hidma

We hebben nationale en internationale sprekers uitgenodigd die ieder
vanuit hun eigen kennis en ervaring op bovenstaande vragen in zullen
gaan en wij ontvangen u graag op dit symposium in het mooie Zeegse.
Management FPK Assen (onderdeel van GGZ Drenthe)
Rian Busstra, psychiater en manager behandelbeleid
Ronald Heukels, manager bedrijfsvoering

Vrijdag 6 oktober 2017
8.30 uur

Ontvangst met koffie en inschrijving

9.00 uur

Welkom en inleiding, dr. Vivienne de Vogel, dagvoorzitter

9.15 uur

Internet als de nieuwe plaats delict. Over de juridische en morele implicaties
van virtuele strafbaarheid, dr. Litska Strikwerda

10.00 uur

Over de reikwijdte van cybercrime, dr. Rutger Leukfeldt

10.45 uur

Pauze

11.15 uur

Verslaafd aan internet, dr. Tony van Rooij

11.45 uur

Het internet en de computer als instrumenten bij ernstige delicten: school
shooting and mass murder, prof.dr. Reinmar du Bois

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

Sociale, asociale en antisociale media, een column, prof.dr. Frans Koenraadt

13.45 uur

E-health bij grensoverschrijdend gedrag: grenzeloze mogelijkheden!, Dirk
Dijkslag

14.30 uur

Pauze

15.00 uur

Virtual reality rond agressie en zeden, prof.dr. Stefan Bogaerts

15.45 uur

Internetdelinquentie en de rol van de strafrecht advocaat, mr. Niek Heidanus

16.30 uur

Nabeschouwing en discussie, dr. Vivienne de Vogel

16.45 uur

Afsluiting, Ronald Heukels en drs. Rian Busstra

Over de sprekers
Drs. Mudi Al Shamma
Mudi Al Shamma is psychiater in dienst bij het NIFP
Amsterdam, reeds werkzaam in het penitentiair psychiatrisch centrum in het Justitieel Complex Zaanstad.
Tevens is hij als freelancer werkzaam voor onafhankelijke psychiatrische diagnostiek en advisering. Hij is in
opleiding tot Pro Justitia rapporteur en heeft zijn basisopleiding afgerond bij GGZ Friesland. Hij heeft bij het NIFP
Utrecht wetenschappelijk onderzoek gedaan naar online
en offline stalking binnen de forensische psychiatrie.
Drs. Jan Banning
Studeerde geschiedenis voordat hij fotografisch kunstenaar werd. Hij verwierf wereldwijde bekendheid met
Bureaucratics. Hij heeft diverse awards ontvangen, o.a.
de World Press Photo Award. Zijn nieuwste project, Law
& Order, is een innovatief boek over het strafrecht waarin
de wereld van de fotografische kunst gecombineerd
wordt met die van de rechtswetenschap. Zijn foto’s onthullen de dagelijkse realiteit van de politie, rechtbanken
en de vaak verborgen omstandigheden in gevangenissen
in Colombia, Frankrijk, Uganda en de VS.
Prof.dr. Stefan Bogaerts
Hoogleraar forensische psychologie aan Tilburg University en hoofd Wetenschap en Behandel-innovatie bij
de Kijvelanden en Fivoor. Hij studeerde psychologie,
criminologie en seksuologie in Leuven en Liverpool en is
erkend (GPP) psychotherapeut en supervior. Hij is opleidingsdirecteur van de master Psychologie en Geestelijke
Gezondheid. Hij doet onderzoek naar Virtual Reality bij
de de-escalatie van reactieve agressie, kindermisbruik
op het internet, huiselijk geweld en kindermishandeling,
risicotaxatie en ontwikkelingstrajecten van delinquent
gedrag en desistance.

Dirk Dijkslag
Beleidsadviseur bij stichting Transfore. Sinds 2011
betrokken bij de ontwikkeling van e-health in de (Forensische) GGZ. Medeontwikkelaar van modulaire e-health
toepassingen, o.a.: module Delictketen en Delictpreventieketen. Bedenker en ontwikkelaar van de VerlofHulp
een app die patiënten in de FGGZ ondersteunt tijdens
hun verlof. Hij heeft onderzoek gedaan naar e-health in
de FGGZ en is lid van de projectgroep van patiënten en
medewerkers van Tranfore en de UTwente waarbij een
VR-toepassing wordt ontwikkeld.
Drs. Loes Hagenauw
Studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen
en is sinds maart 2011 werkzaam als onderzoeker op de
afdeling onderzoek van de FPK Assen. Zij houdt zich bezig met de logistieke coördinatie en het afnemen van het
risicotaxatie-instrument HKT-R, verwerking en rapporteren van interne incidentmeldingen en het verzamelen
van gegevens ter verantwoording voor externe partijen.
Daarnaast draagt ze bij aan verschillende lopende onderzoeksprojecten.
Mr. Niek Heidanus
Heeft aan de Rijksuniversiteit te Groningen in 1993 de
hoofdrichtingen Privaatrecht en Strafrecht met aantekening advocatuur afgerond. In 1994 is hij beëdigd als
advocaat. Sinds 2000 doet hij door het hele land strafzaken voor bedrijven en particulieren, met als specialismen
economisch strafrecht en tbs en beklagrecht. Daarnaast
behartigt hij belangen van veel minderjarigen in strafzaken en particulieren in het gezondheidsrecht (Wet Bopz).
Met een aantal strafzaken en als expert in tbs-zaken,
heeft hij nationale faam verworven.

Prof.dr. Reinmar du Bois
(Forensisch) kinder- en jeugdpsychiater in Stuttgart,
hoogleraar aan de Eberhard Karls Universiteit Tübingen,
Duitsland. Hij verrichtte onderzoek met betrekking tot het
bloedbad van het Zuid-Duitse Winnenden in 2009. De zeventienjarige dader doodde vijftien mensen en vervolgens
zichzelf. Volgens Du Bois is de schoolshooting geïnspireerd door “Counter-Strike” en “Far Cry 2”. De dader
vertaalde zijn ervaringen met Counter-Strike in realiteit en
droeg soortgelijke kleding als de personages in het spel.

Mr. dr. Tjalle Hidma
Studeerde Nederlands recht en notarieel recht aan de
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Promoveerde in 1986
aan de Radboud Universiteit Nijmegen op een huwelijksvermogensrechtelijk proefschrift. In 1991 werd hij
benoemd tot hoogleraar notarieel recht aan de RUG. Hij
was o.a. sectorvoorzitter civiel recht van de rechtbank
Groningen, raadsheer in het gerechtshof Leeuwarden en
lector aan het Studiecentrum Rechtspleging (SSR). Nu is
hij senior rechter in de rechtbank Overijssel en voorzitter
van de Raad van Toezicht van Trajectum.

Mr. Corien Fahner
Senior officier van justitie van het Openbaar Ministerie
Noord Nederland.

Prof.dr. Jos de Keijser
Is bijzonder hoogleraar psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Door de combinatie van zijn werk in de

