
JEUGDHULPVERLENING ZONDER DWANG!
Op zoek naar alternatieven voor eenzame opsluiting.

STUDIEDAG - 4 MEI 2017 - VAN 9u30 TOT 17u
VLAAMS PARLEMENT(ZAAL DE SCHELP) - LEUVENSEWEG 86 - BRUSSEL

Schrijnende verhalen over dwangmaatregelen in 
de hulpverlening raken ons allemaal. Uit getuige-
nissen van cliënten of patiënten, familieleden en 
hulpverleners blijkt hoe frequent zulke maatrege-
len genomen worden, en hoe traumatisch de im-
pact ervan kan zijn op iedereen die betrokken is, 
in de eerste plaats de cliënt of patiënt.

Kwalitatieve hulpverlening is aan zichzelf verplicht 
om zich over dit probleem te buigen. Want de wij-
ze waarop we als hulpverleners kunnen en mogen 
omgaan met erg moeilijk gedrag raakt de kern van 
ons werk: de therapeutische relatie. Komt niet net 
die therapeutische relatie onder druk te staan door 
de groeiende nadruk op registratie, bemeestering 
en controle? 

Hebben we echter nog wel zicht vanuit welk on-
derliggend mensbeeld en welk onderliggend 
psychologisch denken ons werk gestuurd wordt? 
Hoeveel ruimte is er voor ethische reflectie? En 
hoe kunnen we leren uit de vele good practices in 
de praktijk? 

Het Kollectief Zonder Dwang nodigt iedereen uit 
die zich betrokken voelt om mee na te denken.

DEELNAME IS GRATIS - INSCHRIJVING VEREIST
INFO/INSCHRIJVING info@kollectiefzonderdwang.be

PROGRAMMA

VANUIT WELK MENSBEELD EN WELKE ETHIEK 
MOET ONZE ZORG VERTREKKEN?

09u30  >  Inleiding Ariane Bazan en Ignaas Devisch
10u00  >  Ethisch discours over een ander mensbeeld in de zorg 
  Gerrit Loots
10u30  >  Discussie
11u00  >  Onderzoek naar humane psychiatrische zorg
  Evi verbeke 
11u30  >  Discussie
12u30  >  Lunch

WELKE GOOD PRACTICES BESTAAN ER REEDS?

13u30  >  Inleiding Ariane Bazan en Ignaas Devisch
13u45 >  Seclusion Area Bart Reynders, PZ Bethaniënhuis
14u05  >  De instelling als therapeutisch middel Tom Verhaeghe
14u25  >  Discussie
15u00  >  Architectuur isolatie Fie Vandamme, BAVO
15u20  >  Live Space Crisis Intervention (LSCI) Jan Naert, UGent
15u40  >  Discussie

HOE VERTALEN WE ONZE INZICHTEN NAAR 
ADVIEZEN VOOR BELEIDSMAKERS?

16u30  >  Adviezen voor beleid Freya Van den Bossche, sp.a
16u45  >  Conclusies/slotwoord Ariane Bazan en Ignaas Devisch
17u00  >  Einde
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Organisatie: Een initiatief van Freya Van den Bossche, Vlaams Parlementslid sp.a in samenwerking met het Kollektief Zonder Dwang

www.kollectiefzonderdwang.be


