Programma:
Familiebetrokkenheid bij
internering

13u

Onthaal & Welkom
Kim Steeman, Algemeen directeur Familieplatform

13u10 (Familie)ervaringsdeskundigen aan het woord: internering vanuit
familieperspectief
Beeldmateriaal Te Gek – Aline (10 min)
Familie-ervaringsdeskundige (20 min)
13.40u De (beperkte) rol van slachtofferzorg bij personen met een geestesziekte en hun
omgeving
Ilse Aertssen (Politie Antwerpen)

De weg richting internering start vaak met één of meerdere politietussenkomsten. Wat is
de rol van een politioneel slachtofferbejegenaar als politie opgeroepen wordt voor een
(delinquent) geestesziek persoon? Hoe worden familieleden en andere naastbestaanden
betrokken? We lichten de huidige aanpak toe van de dienst slachtofferzorg binnen PZ
Antwerpen en stellen de vraag in hoeverre eventuele wijzigingen in onze aanpak een
meerwaarde kunnen bieden voor alle belanghebbenden.

14u

Familie)ervaringsdeskundigen aan het woord: internering vanuit
familieperspectief
Beeldmateriaal Te Gek – Mario (10 min)

14u10 Als je wieg op drijfstand staat
Ine Van Wymersch (procureur des Konings bij het parket Halle-Vilvoorde)

Ik leerde Elvire kennen, met wie ik samen het boek schreef "als je wieg op drijfzand
staat", uitgegeven bij Lannoo. Zij werd niet geïnterneerd, maar wel een enkele keer
gedwongen opgenomen en kampt met ondraaglijk psychisch lijden, door gebrek aan
familie of gebrekkige verhoudingen tot familie. Wil Elvire weer ten volle deel kunnen
uitmaken van deze maatschappij, moet ze erkenning krijgen in haar meest wezenlijke rol,
deze van moeder. Vanuit deze ervaring ben ik ervan overtuigd dat het ook voor een
"geïnterneerde" essentieel is om meer te kunnen zijn dan de geïnterneerde, maar
vader/moeder, zoon/dochter, broer/zus te kunnen blijven.
14u30 Gerechtspsychiater aan het woord
14u45 PAUZE
15u

Naasten en hulpverlening: groeien naar samenwerking - Praktijkvoorbeelden
(1) Sint Kamillus – Steven Degrauwe
(2) FPC Antwerpen en FPC Gent – Ingrid Dekkers en Wim Fermyn
(3) Sint Jan Baptist – Thomas Vanbeveren

15u45 Noden rond informering bij familieleden van geïnterneerden
Dr. Sara Rowaerts (Postdoctoraal onderzoeker, UGent) en Yasmine Kaied (UGent)

Familieleden van geïnterneerden hebben nood aan informatie bij hun zoektocht naar
hulp voor zichzelf en hun naaste. In het kader van een masterproefonderzoek zullen er
aan de hand van semigestructureerde interviews bevraagd worden aan welke informatie
zij nood hebben mbt interneringstraject, hulp voor zichzelf en hun naaste en via welke
kanalen zij hierrond geïnformeerd willen worden. Thema’s die hierbij aan bod komen zijn:
communicatie en contact, wegwijs in de (forensische) geestelijke gezondheidszorg, eigen
vragen en bekommernissen en onderwerpen aangehaald door respondenten (taboe rond
internering, interneringsstatuut, juridische hulp, nazorg, ontzetting burgerrechten,
bewindvoering).

16u05 Internering: een kluwen voor familie?
Joris Dheedene (Coördinator Zorgtraject Geïnterneerden Hof van beroep Gent voor de
FOD Volksgezondheid)

Een toelichting over de zorgwekkende stijging van het aantal geïnterneerden en dus
betrokken familieleden. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan de website
www.netwerkeninternering.be die een informatieplatform wil zijn voor alle betrokkenen
die met internering te maken krijgen, waaronder dus ook familieleden.
16.20u Sluiting van de studiedag
Kim Steeman, Algemeen directeur Familieplatform

