Datum en locatie
Woensdag 15 mei 2019 in Stadscafé De Observant in Amersfoort
De Observant ligt op 10 minuten lopen van het station en er is
parkeergelegenheid (betaald)

13e Landelijke Studiedag

Uw investering
€ 355,- p.p. exclusief BTW
Kortingen
Collegakorting: € 35,Groepskorting: 5 = 4
U ontmoet
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!
Meer weten?
Kijk op onze website voor meer informatie en inschrijven
Ook op onze agenda:

LVB &
Psychiatrie
 29 januari 2019

Ernstige Psychische
Aandoeningen
 31 januari 2019

Masterclass Wet
Zorg en Dwang
 24 april 2019

Agressie in de
Gehandicaptenzorg
 22 mei 2019

Deze bijeenkomst is een initiatief van
Leids Congres Bureau | Academie

 15 mei 2019

www.leidscongresbureau.nl

 Amersfoort

 Accreditatie

• Accreditatie aangevraagd voor psychotherapeuten, verpleegkundigen en verpleeg-

Jacqueline van Wieringen
Programmamanager
071-5148203 | info@leidscongresbureau.nl

Forensische Zorg
kundig specialisten



• Focus: continuïteit in de keten en forensisch vakmanschap: actuele ontwikkelingen

en onderzoek

www.leidscongresbureau.nl

Studiedag Forensische Zorg 2019
Het forensisch veld is voortdurend in beweging. Er zijn veel initiatieven om de
kwaliteit en continuïteit van de forensische zorg te verbeteren. Het Leids Congres
Bureau organiseert voor de 13e maal een landelijk congres voor het forensisch
veld over actuele ontwikkelingen in onderzoek en praktijk, waarbij we dit jaar
kijken naar forensisch vakmanschap en continuïteit.

OCHTENDPROGRAMMA (10.00 TOT 12.30 UUR)
Uw dagvoorzitter
Dike van de Mheen, voorzitter Tranzo, Tilburg University en bijzonder
hoogleraar op het gebied van verslaving aan de EUR en UM

Deskundigheidsbevordering en ontwikkeling vakmanschap van
professionals in het veld
Het vakmanschap van professionals is voorwaardenscheppend voor het
op een efficiënte en effectieve wijze inzetten van interventies en dus het
voorkomen van recidive. Op welke manier draagt de Forensische Leerlijn
hierin bij?
Ruud van der Horst, wetenschappelijk adviseur/projectleider EFP

Continuïteit in de forensische zorgketen
Continuïteit van forensische zorg is een thema dat de laatste jaren sterk in
de belangstelling staat. Gezien de complexiteit van de doelgroep is continue
zorg en begeleiding na forensische behandeling essentieel om terugval in
delicten, (zelf)destructief, of overlastgevend gedrag te voorkomen.
Een inventarisatie in het kader van het programma Kwaliteit Forensische
Zorg geeft aan wat professionals eigenlijk nodig hebben om dit te kunnen
realiseren.
Vivienne de Vogel, lector Werken in Justitieel Kader HU en onderzoeker De
Forensische Zorgspecialisten

€ 35,collegakorting

MIDDAGPROGRAMMA MET KEUZESESSIES (13.30 TOT 16.00 UUR)
A. Ketenveldnorm voor de levensloopfunctie en beveiligde intensieve zorg
De veldnorm beoogt een sterke verbetering te realiseren in de zorg voor cliënten
met gevaarlijk gedrag als gevolg van een psychische stoornis en/of een verstandelijke
beperking die geen strafrechtelijke titel (meer) hebben. De levensloopfunctie
maakt het mogelijk dat professionals zo lang als nodig betrokken kunnen blijven
bij de patiënt. Zo kunnen zij een mogelijke terugval tijdig signaleren en de zorg en
begeleiding naar een hoger niveau opschalen.

B. 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?

C. Forensisch vakmanschap: wat werkt? Hoe we een beheersmatige manier van
begeleiden in de klinische forensische psychiatrie achter ons kunnen laten
- Sociotherapeutisch milieu, presentiebenadering, uitgangspunten, competenties en
voorwaarden

D. Forensisch werken met mensen met een lichte verstandelijke beperking:
inzetten van eigen ervaringen
Ervaringen van mensen met een LVB ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag in
de forensische zorg.
Bij inschrijving kunt u uw sessiekeuze opgeven en zo uw eigen middagprogramma
samenstellen

U ontmoet: Deze studiedag is bedoeld voor beleidsmakers en
professionals in het forensisch domein.

 15 mei 2019

 Amersfoort
Schrijf u in via www.leidscongresbureau.nl

 Accreditatie

