
Centre for Policing and Security 

Studiedag: “Politie en geestelijke  

gezondheidszorg: gedeelde zorg(en)?” 
 

Donderdag, 17 november 2016  

Psychiatrisch Ziekenhuis Asster, Sint-Truiden 

Politiemensen en medewerkers uit de geestelijke gezondheidszorg hebben voor een deel hetzelfde cliënteel. 

Tot op heden lagen de meeste raakvlakken in de samenwerking politie - residentiële geestelijke gezondheidzorg. Denken we 

maar aan gedwongen opnames, verdwijningen, agressie en zo meer. 

Actuele trend is dat de geestelijke gezondheidszorg de residentiële zorg afbouwt en de ambulante zorg fors uitbreidt. Dit brengt 

een pak uitdagingen met zich en dit niet alleen voor de geestelijke gezondheidszorg maar ook voor de politie. 

Een optimale samenwerking tussen beide actoren is enkel mogelijk als men elkaars werkwereld leert kennen en samen naar 

oplossingen op zoek gaat. 

Deze unieke studiedag richt zich enerzijds tot eerstelijnsmedewerkers uit politie, tot de magistratuur en anderzijds tot medewer-

kers uit de geestelijke gezondheidssector.  

Beide groepen krijgen vooreerst een inkijk in elkaars werkwereld en elkaars visie op geestelijke gezondheidszorg. 

Vervolgens passeren de problemen van vandaag en morgen de revue en wordt gezocht naar synergie. 

Uniek is het casusdebat waarin de beide groepen tot gedeelde oplossingen komen! 

Deze out of the box-studiedag is een must voor iedereen die in de geestelijke gezondheidszorg of bij de politie in de eerste lijn 

werkt! 

Be there or be square! 

DAGPROGRAMMA 

Dagvoorzitter: Eva Droogmans, journaliste Radio 2 

09u00: Ontvangst met koffie en thee 

09u30:  Verwelkoming door de dagvoorzitter 

Eva Droogmans, journaliste Radio 2 

09u35: Video-inleiding 
Jo Van Deurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin  

09u45: Organisatie en denken van de politie  

Luc Deryckere, hoofdcommissaris - korpschef politiezone Arro Ieper 

10u15: Organisatie en zorgkader van de geestelijke gezondheidszorg 

Dr. Inge Jeandarme, psychiater, psychiatrisch ziekenhuis Asster, Sint-Truiden  

10u45: Koffiepauze 

11u15: Panelgesprek 1: Politie & residentiële geestelijke gezondheidszorg 

(Gedwongen opname – Verdwijningen – Agressie) 

 Moderator: Eva Droogmans, journaliste Radio 2 

Guido Vermeiren, procureur des konings, Limburg 
Luc Deryckere, hoofdcommissaris – korpschef politiezone Arro Ieper 

Dr. Marie-Paule Clerinx, hoofdgeneesheer/psychiater psychiatrisch ziekenhuis Asster, Sint-Truiden 
Ervaringsdeskundige/familielid  

12u30: Lunch 

13u30: Panelgesprek 2: Politie & geestelijke gezondheidszorg in de samenleving. Hoe samenwerken? 

 Moderator: Eva Droogmans, journaliste Radio 2 
Guido Vermeiren, procureur des konings, Limburg 

Luc Deryckere, hoofdcommissaris – korpschef politiezone Arro Ieper 
Dr. Olivier Bollen, psychiater, psychiatrisch ziekenhuis Asster, Sint-Truiden 

Ervaringsdeskundige/familie 

14u30: Casussen politie & GGZ: Gedeelde zorg(en), gedeelde oplossing!  

15u45: Slotwoord 

Jaak Poncelet, Algemeen directeur psychiatrisch ziekenhuis Asster, Sint - Truiden 

Steve Provost, hoofdcommissaris – korpschef politiezone Gingelom–Nieuwerkerken–Sint-Truiden  

16u00:  Einde - Netwerkdrink  



Centre for Policing and Security 

Prijs: De normale deelnameprijs bedraagt 75 euro per deelnemer. In de inschrijving zijn de kosten van de broodjeslunch, de 

koffiepauzes, de documentatiemap en de netwerkdrink inbegrepen. 

Inschrijvingen met korting: 

Structurele partners van het CPS krijgen 10% korting op de inschrijvingsprijs. Het volstaat hiervoor aan te klikken dat u 

structureel partner bent bij de online inschrijving.  

Individuele voltijdse onbezoldigde studenten nemen deel aan het studententarief van 30 euro per persoon.  

Betaling: Betaling gebeurt na ontvangst van een factuur die via email wordt verstuurd (tenzij anders gevraagd). 

Geef indien nodig aub het correcte emailadres op waarnaar de factuur verstuurd moet worden.  

Kosteloos annuleren kan tot uiterlijk 3 dagen voor de studiedag. Bij verhindering kan een vervanger uw plaats innemen, mits u 

dit uiterlijk 2 dagen voor de studiedag doorgeeft. Indien vervanging of verhindering niet tijdig wordt doorgegeven, bent u het 

volledige inschrijfgeld verschuldigd.  

Inschrijving : online via de website van het CPS: www.policingandsecurity.be/vrij.cfm?Id=354.  

ACCREDITATIE Politiemedewerkers: Deze studiedag zal erkend worden als voortgezette baremische vorming. 

Leden Rechterlijke Orde: De tenlasteneming van het inschrijvingsgeld wordt aangevraagd bij het IGO. 

Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke oplei-

ding de eventuele kosten niet ten laste.  

Artsen:  Accreditatie voor artsen werd aangevraagd. 

Info: Centre for Policing and Security vzw, Nathalie Roegiers, Pacificatielaan 27, 9000 Gent 

Tel: 09/223.24.11, gsm: 0476/20.29.40, e-mail: sec@policingandsecurity.be 

Website: www.policingandsecurity.be 

Ondernemingsnummer: BE 0449.873. 429 - Bankadres: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3,  

B-1000 Brussel - Rekeningnummer: IBAN: BE09 0012 0873 2457, BIC: GEBABEB 
 

 

WERKGROEP Steve Provost, Eddy Van Daele, Patrick Penders, Jaak Poncelet, Evi Schroyen, Anita Scheepmans  

PRAKTISCHE INLICHTINGEN 

PRIJS EN INSCHRIJVING 

LOCATIE EN BEREIKBAARHEID 

vzw Asster, Campus Melveren, Jules Knapenzaal  

Melveren-centrum 111,  
3800 Sint-Truiden  

 
Met de auto vanuit Hasselt: u volgt de N80, u nadert Sint-Truiden, u slaat aan de lichten rechtsaf de Industrielaan op, deze 

gaat over in de Hasseltsesteenweg (N722). Deze weg volgend komt u aan een rondpunt, daar moet u links richting Nieuwer-

kerken, u bent dan meteen op de weg Melveren-Centrum. Het ziekenhuis Asster - campus Melveren bevindt zich aan de rech-

terkant.  

Met de auto vanuit Tienen: u neemt de afrit Sint-Truiden, u volgt de Tiensesteenweg, u nadert het centrum van Sint-

Truiden aan een rond punt, daar neemt u de eerste straat rechts richting Luik (N3), na de lichten rijdt u rechts naar de N80, u 

neemt onmiddellijk links de N80. Aan de derde lichten rijdt u links richting Nieuwerkerken. U komt aan een rond punt, daar 

neemt u de eerste straat links en dan bent u meteen op de weg Melveren-Centrum. Het ziekenhuis Asster campus Melveren 

bevindt zich aan de rechterkant.  

Met het openbaar vervoer: Vanaf het station van Sint-Truiden: neem lijn S1 richting Melveren 

DOELGROEPEN Medewerkers uit de ambulante, mobiele en residentiële geestelijke gezondheidszorg, medewerkers poli-

tie (vooral eerste lijn), parrketmagistraten, rechters – vrederechters, academici, studenten,...  


