3 e JAARSYMPOSIUM
Voor wie?
Deze nascholing is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psychotherapeuten, spv’n en
degenen die in opleiding zijn of studeren voor deze disciplines. Andere geïnteresseerde
professionals zijn ook van harte welkom.
Accreditatie
Voor dit symposium is accreditatie in behandeling voor
• psychiaters bij de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP);
• klinisch (neuro)psychologen bij het Accreditatiebureau FGzPt;
• eerstelijnspsychologen bij het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP);
• psychotherapeuten bij de Nederlandse Vereniging Psychotherapie (NVP);
• sociaal psychiatrisch verpleegkundigen bij het Kwaliteitsregister Verpleegkundigen
& Verzorgenden (V&V).

Forensische GGz
anno 2018
de stand van zaken!

Datum en locatie
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 9 februari 2018 in de Rode Hoed te Amsterdam.
Kosten
Het inschrijfgeld bedraagt € 295,-. A(N)IOSsen en voltijdstudenten betalen € 175,- (met een
verklaring van de opleider). De kosten zijn inclusief symposiummaterialen, koffie/thee en
lunch. Bij inschrijving en betaling vóór 18 december 2017 betaalt u € 260,-.
Early bird: voor de eerste 10 personen die zich inschrijven (en betalen) geldt een
tarief van slechts € 195,-.
Inschrijving en wijze van betaling
U kunt zich inschrijven via www.lemion.nl/forensisch. Direct na verwerking van uw inschrijving
en ontvangst van uw betaling ontvangt u een bevestiging van deelname.
Annulering
Annulering van deelname is uitsluitend per e-mail mogelijk en dient uiterlijk 15 werkdagen
voor aanvang van de bijeenkomst door Lemion® ontvangen te zijn. Tot deze datum wordt het
inschrijfgeld gerestitueerd. Na deze datum bent u het volledige bedrag verschuldigd en kan
geen restitutie meer plaatsvinden. Wel kunt u zich laten vervangen door een collega.
Inlichtingen
Lemion® b.v.
MediArena 13
1114 BC Amsterdam
tel. 020 261 41 80
info@lemion.nl
www.lemion.nl

prof. dr. Gerben Meynen
vrijdag 9 februari 2018

Lemion® ondersteunt:

Schrijf in via www.lemion.nl/forensisch

Dagvoorzitter:

09.45 - 16.30 uur
®

Rode Hoed, Amsterdam
Schrijf in via www.lemion.nl/forensisch

®

PROGRAMMA
09.00 uur

Ontvangst en registratie

09.45 uur

Forensische GGz Anno 2018
Prof. dr. Gerben Meynen, psychiater, GGZ inGeest te Amsterdam.
Bijzonder hoogleraar Forensische Psychiatrie, Tilburg University en bijzonder
hoogleraar Ethiek en Psychiatrie, Vrije Universiteit te Amsterdam.

10.00 uur

Jeugdigen en crimineel gedrag: Top 600
Prof. dr. Hanna Swaab, klinisch (neuro)psycholoog/psychotherapeut.
Hoogleraar neuropedagogiek en ontwikkelingsstoornissen, Universiteit Leiden.

10.40 uur

Pauze

11.10 uur

Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) en Penitentiaire Inrichting (PI)
Dr. mr. Erik Masthoff, directeur Zorg en Behandeling PI Haaglanden en PI Vught.

11.50 uur

Neurowetenschappelijke toepassingen in de jeugdstrafrechtketen
Dr. Liza Cornet, neuropsycholoog en wetenschappelijk medewerker,
Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum, ministerie van Veiligheid
en Justitie (WODC) te Den Haag.

12.30 uur

Lunch

13.30 uur

De meting en impact van licht verstandelijke beperkingen (LVB)
Prof. dr. Henk Nijman, bijzonder hoogleraar forensische psychologie, Radboud
Universiteit te Nijmegen en wetenschappelijk onderzoeker, Aventurijn te Den Dolder.

14.10 uur

Forensische neuropsychologie
Jesse Meijers, neuropsycholoog, Justitieel Complex Zaanstad. GZ-psycholoog i.o. en
promovendus VU Amsterdam.

14.50 uur

Pauze

15.20 uur

Leugendetectie anno 2018
Dr. Ewout Meijer, universitair docent forensische psychologie, sectie forensische
psychologie, Universiteit Maastricht.

16.10 uur

Take home messages voor de forensische praktijk
Prof. dr. Gerben Meynen

16.30 uur

Einde symposium

Schrijf in via www.lemion.nl/forensisch
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De forensische psychiatrie en psychologie zijn voortdurend in ontwikkeling.
Via wetenschappelijke publicaties, richtlijnen, beleidsstukken en intercollegiaal
overleg komt er steeds weer nieuwe informatie beschikbaar. Tegelijkertijd speelt
de nauwe relatie met het zich eveneens ontwikkelende recht, een belangrijke rol.
Dit alles maakt de forensische GGz niet alleen boeiend en dynamisch, het heeft
ook grote invloed op het denken en doen van de betrokken professionals.
Maar het blijft wel altijd weer een uitdaging om te bepalen wat echt relevant is
voor de dagelijkse praktijk. Zo is het essentieel om up to date te zijn als het gaat
om een onvrijwillige interventie op de juiste, actuele vakinhoudelijke gronden
in te zetten.
Het doel van dit 3e Jaarsymposium Forensische GGz, dat op vrijdag 9 februari
2018 in Amsterdam plaatsvindt, is dan ook om wetenschappers en clinici via
een bondig dagprogramma op de hoogte te brengen van de meest relevante
ontwikkelingen. Onder voorzitterschap van prof. dr. Gerben Meynen bespreekt
een keur aan deskundigen wederom de nieuwste inzichten op een aantal
centrale terreinen in forensisch onderzoek en beleid.
Het is, kortom, een zeer goede gelegenheid voor forensisch professionals om zich
inhoudelijk op de hoogte te stellen van de laatste stand van zaken binnen het
vak. Maar ook is er alle ruimte voor een stimulerende intercollegiale ontmoeting
en het uitwisselen van persoonlijke ervaringen.
Wij hopen dan ook dat u op 9 februari a.s. in de Rode Hoed te Amsterdam
aanwezig zult zijn.

Schrijf in via www.lemion.nl/forensisch

