
Welkom



Programma
• 10u-12u

• Introductie van ScienceForCare
• Jan De Winter 
• “Ervaring aan het woord” (deel 1)
• Prof. dr. Gilbert Lemmens

• 12u-13u30: Lunch – buffet in de tent
• 13u30-15u30

• Luc Henau
• “Ervaring aan het woord” (deel 2)
• Joris Dheedene
• Korte koffiepauze in de tent
• “Ervaring aan het woord” (deel 3) 
• Woordje vanuit de overheid

• 15u30-17u15: Panelgesprek
• 17u15: Receptie in de tent



Introductie 
ScienceForCare

door dr. Leen Cappon



Wie zijn we?



Wij hadden een droom…

Confrontatie met 
“Unmet needs”

Vraag naar kennis

“There is an urgent need for more research on forensic psychiatric care since
all of our studied domains were considered knowledge gaps.” (Howner et al., 2018,

p.1)

Nood aan een interdisciplinaire en multicentrische aanpak (Völlm et al., 2018)

Hoe krijgen we dit vertaald naar de klinische praktijk?



Wij hadden een droom…

Confrontatie met 
“Unmet needs”

Vraag naar 
middelen

Onderzoek in de geestelijke gezondheidszorg is minder ontwikkeld en
ondergefinancierd, ondanks hoge impact en kost (Adviesnr. 9667; Hoge Gezondheidsraad,

2022)

Schaarsheid en fragmentatie van beschikbaar gestelde middelen in Vlaanderen
( aantal personen met een interneringsstatuut)
DUS moeten inzetten op optimaliseren en professionaliseren van bestaande
forensische geestelijke gezondheidszorg.



Excellentieperspectief

• Forensische geestelijke gezondheidszorg is duur,
dus moet hoge gezondheidswinst opleveren.

• Nood aan:
• Kwaliteitsvolle geïntegreerde organisatie van de zorg

• Gedeeld raamwerk van “standards of care”,
• Bepaald via kwaliteitsvol wetenschappelijk onderzoek

• Uitgevoerd door goed opgeleid personeel

• Kennishubs

• MAAR HOE CONCRETISEREN?
Kennedy, H.G., Simpson, A., & Haque, Q. (2019). Perspective on excellence in forensic
mental health services: What we can learn from oncology and other medical
services? Frontiers in Psychiatry, 10: 733.



ScienceForCare

ScienceForCare

ONDERZOEK KENNISCENTRUM

Forensisch netwerk

Vlaanderen

• Voor en met het 
netwerk

• Praktijkgericht
• Multicentrisch 
• Interdisciplinair

• Opleiding (basis –
toegepast)

• Implementatielijnen
• Symposia



Symposium

• Belichten thema vanuit verschillende perspectieven

• Stimuleren van kritisch denken

• Netwerken

Tweejaarlijks organiseren – thema’s zijn welkom!



Contact

Website: www.scienceforcare.be (in opbouw)

E-mail: 

info@scienceforcare.com

Saskia.Roggeman@janbaptist.broedersvanliefde.be

Leen.Cappon@janbaptist.broedersvanliefde.be


