Deelnameprijs
€ 68 vroegboektarief tot en met 15 september, nadien € 78 (prijzen zijn inclusief
ticket tentoonstelling (On)behandeld)
Inschrijven en betalen
Inschrijven doet u door uw naam, voornaam, adres en functie te mailen naar
permanente.vorming@ordevanvlaamsebalies.be .

Seminarie
over de zorgomkadering
voor geïnterneerde personen

(ON)BEHANDELD
10 oktober 2017

De betaling gebeurt op het rekeningnummer BE02 6301 3013 3340 van de Orde
van Vlaamse Balies, met als mededeling uw naam + “medisch seminarie”.
Uw inschrijving is pas volledig als ook deelnameprijs werd voldaan.
U bent advocaat en wenst ook deel te nemen? Inschrijven en betalen kan via het
privaat luik.
Annuleren
Annuleren is mogelijk, schriftelijk en uiterlijk tot en met 5 werkdagen voorafgaand
aan het seminarie. Het betaalde inschrijvingsgeld wordt dan teruggestort mits
afhouding van € 10,00 administratiekost. Na die datum is annuleren niet meer
mogelijk en blijft het volledige bedrag verschuldigd.
Aanwezigheidsattest
Wenst u een aanwezigheidsattest? Dan mag u dat vermelden bij uw inschrijving per
e-mail.
Hoe bereiken?
Openbaar vervoer: Station Gent – Sint Pieters, tram 1, halte Guislainstraat
Auto:
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https://www.vormingscentrumguislain.be/wp-content/uploads/2013/07/

Wegbeschrijving-campus-Guislain.pdf
Ruime parkeergelegenheid
Orde van Vlaamse Balies
Departement permanente vorming
Staatsbladsstraat 8
1000 Brussel
E-mail: permanente.vorming@ordevanvlaamsebalies.be
Tel.: 02/229 51 05 | 02/229 51 02 | 02/210 15 45
Website: www.advocaat.be
Ondernemingsnummer OVB: 0267.393.267

Orde van
Vlaamse Balies

(ON)BEHANDELD
Seminarie over de zorgomkadering voor geïnterneerde
personen, dinsdag 10 oktober 2017
De Orde van Vlaamse Balies biedt op dinsdag 10 oktober een seminarie aan over de zorgomkadering
van geïnterneerde personen. Eerst komt het forensisch psychiatrisch profiel van de geïnterneerde
persoon aan bod. Daarna gaat het seminarie dieper in op hoe de hulpverlener omgaat met psychisch
zieke daders van seksueel geweld. Tot slot bekijkt de laatste spreker aan de hand van
onderzoeksresultaten hoe geïnterneerde personen met hulpverleners omgaan.
Sprekers:
Prof. dr. Kris Goethals is forensisch psychiater en directeur van het Universitair Forensisch Centrum
binnen het Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Daarnaast is hij professor forensische psychiatrie aan
de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen (CAPRI).
Hij is ook werkzaam in een privépraktijk.
De heer Erwin Reyskens is afdelingshoofd aan het PZ Asster, Sint-Truiden

Tentoonstelling (On)behandeld, 6 mei tot 15 oktober 2017
Over internering, schuld en boete
Tussen de veroordeelde misdadiger en de psychiatrische patiënt staat de geïnterneerde: iemand die een
misdrijf beging, maar niet verantwoordelijk is voor zijn/haar daden ten gevolge van een psychiatrisch
probleem.
Ruim één op vijf geïnterneerde personen in België wordt niet behandeld in een psychiatrisch centrum,
maar verblijft achter slot en grendel. Zij krijgen amper hulp of begeleiding. België is daarvoor al
meermaals door Europa veroordeeld. Internering is de “moderne vergeetput van onze beschaving”.
(ON)BEHANDELD wil het grote publiek bewustmaken van de problematiek rond internering.
Achter de juridische uitspraken gaan mensen en verhalen schuil die al te vaak naar de achtergrond
verdwijnen. Het concept ‘schuld’ vraagt binnen deze context meer aandacht dan hoe een inbreuk
gebruikelijk tot een straf leidt.

Mevr. Ciska Wittouck is klinisch psycholoog en criminoloog en is werkt momenteel als
doctoraatsbursaal aan de Universiteit Gent
Programma:
17u00 - 17u15: Onthaal van de deelnemers
17u15 - 18u00: Het forensisch psychiatrisch profiel van de geïnterneerde
Prof. dr. Kris Goethals
18u00 - 18u45: Ervaringen in het werken met psychisch zieke daders van seksueel geweld
De heer Erwin Reyskens
18u45 - 19u00: Koffiepauze
19u00 - 19u45: Ervaringen van personen onder een interneringsmaatregel in Vlaanderen
Mevr. Ciska Wittouck
19u45 - 20u00: Vragenronde
Dit seminarie vindt plaats in het auditorium van het Vormingscentrum Guislain, Jozef
Guislainstraat 43, 9000 Gent.
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Dit project in het Museum Dr. Guislain werpt een blik in de kamers en hoofden van geïnterneerde
personen in de Belgische gevangenissen. Het confronteert de historiek van internering met haar
dwingende actualiteit, de rechtspraak en regelgeving met persoonlijke verhalen, en het
maatschappelijke debat met de ervaring van de geïnterneerde zelf.
Als deelnemer van dit seminarie kunt u de tentoonstelling bezoeken, ofwel op de dag van het
seminarie zelf ofwel op een andere dag. U ontvangt het ticket aan de onthaalbalie van het
museum op vertoon van uw inschrijvingsbewijs dat u per e-mail heeft ontvangen.
(Openingsuren museum: di-vrij: 9-17u, zat-zon: 13-17u)

