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Medisch model

• Gerechtspsychiater bepaalt de instroom 

van de forensische behandelingssector
• Moet de behandelmogelijkheden kennen• Moet de behandelmogelijkheden kennen

• Wat kan, wat kan niet ?

• Moet de wetenschappelijke evoluties inzake 

behandeling volgen

• Moet het behandellandschap kennen

• Wat kan waar ?



Juridisch (strafrecht) model

� De gerechtspsychiater is de bemiddelaar tussen 

(straf)recht en forensische psychiatrie

� Moet de juridische logica kennen en respecteren  Moet de juridische logica kennen en respecteren  
(≠ zelf toepassen, men blijft medicus)

� Moet de mogelijkheden en beperkingen van 
strafrecht kennen en de evoluties hierin opvolgen

� Moet medische concepten begrijpbaar overbrengen 
aan ‘leken’  



Maatschappij model

(On)-Toerekeningsvatbaarheid is een zeer 

gevoelig maatschappelijk gegeven. 

Nieuws.vtm.be



Maatschappij model
� Ontoerekeningsvatbaarheid ontneemt de maatschappij haar 

symbolisch herstel van het misdrijf (= straf). De waardigheid van het 
slachtoffer kan niet hersteld worden.

>  Strijd tussen emoties en ratio

� “Hoe erger de misdaad was, hoe luider de roep om herstel klinkt en 
hoe meer men geneigd zal zijn om de dader toerekeningsvatbaar te hoe meer men geneigd zal zijn om de dader toerekeningsvatbaar te 
achten. Dat verklaart wellicht waarom men iemand als Kim De 
Gelder absoluut en tegen alle redelijkheid in als toerekenings-
vatbaar wil voorstellen.” (Arnold Burms, filosoof, KUL emeritus)

� De gerechtspsychiater wordt aanzien als de verantwoordelijke voor 
het ontnemen van het symbolisch herstel en krijgt de 
maatschappelijke frustraties op zich afgereageerd.



Hedendaags problemen



Hedendaags probleem

� Kwaliteit :  via grondige opleiding

via erkenningscriteria 

� Aantal : 10 à 15-tal gerechtspsychiaters in Vlaanderen



Kwaliteitsvereisten
opleidingsvereisten 

Actueel = geen enkele !Actueel = geen enkele !

12 jaar opleiding psychiatrie (3 bachelor geneeskunde + 4 master 

geneeskunde + 5 psychiatrie)  � 2x 6 uur forensische psychiatrie of 

6 u forensische kinder & jeugdpsychiatrie



Gebrek aan kwaliteit geeft impressie van een loterij ?

(c) Joris Snaet



De gerechtspsychiater mag geen 
psychiater zijn die er wat expertisen bij 
doet, 

maar moet een specifiek hiervoor 
opgeleid deskundige zijn met een 
bijzondere bekwaamheid in de materie.



Voorstel tot erkenning via bijzondere 
bekwaamheid forensisch psychiater
� Theorie

� Theoretische opleiding 
n.a.v postgraduaat 
forensische psychiatrie en 
psychologie (UA, UG, KUL, 
VUB) - 2 jaar

� Praktijk

� 600 uur expertisen in 

college (+ 200 uur 

behandeling) over 2 jaar

� Collegevoorzitter erkend VUB) - 2 jaar

� Behoud erkenning

� Bijwonen van 2 forensische 
studiedagen/ intervisie-/ 
terugkomdagen/ jaar/ 5 jaar

� Collegevoorzitter erkend 

forensisch psychiater + 

erkend stagemeester

� Behoud erkenning

� Gemidd. 400 uur expertisen/ 

jaar/ 5 jaar



Forensische psychiatrie

� Deskundigenonderzoeken

� Strafrecht (gerechtspsychiater)
• Daders/ slachtoffers/ geloofwaardigheid

� Jeugdrechtbank
• Pos en Mof dossiers/burgerlijke geschillen

� Arbeidsrechtbank� Arbeidsrechtbank

� Burgerlijke rechtbank

� Politierechtbank
• Strafrechtelijk/burgerlijke

� Ziektewetgeving (mutualiteiten, Riziv, ARB)

� Fonds voor Beroepsziekten (FBZ)

� GGD

� Verzekeringsmaatschappijen (MME)

� …   



Aantal Gerechtspsychiaters:

een bijna uitgestorven soort 



honoraria 2013/2014

� Uurloon justitie : 66,04 € (max 374,36€ enkel psychiaters)

� Versus 

� Universitaire opleiding 4 jaar of 14 jaar: geen verschil

� behandelend psychiater Riziv: +/- 73,16 €/45min

� Nederland: 116,09 € (min 14u tot max 26u)� Nederland: 116,09 € (min 14u tot max 26u)

� Wachttijd betaling > 9 maanden in 2014 (optimale condities)

� nog geen betalingen van kostenstaten 2014 in eind sept.’14

� Fikse achterstal van voorgaande jaren

� Eindeloze betwistingen (geen verwijlinteresten)



If you pay peanuts, 

you get monkeys



Hedendaagse slechte kwaliteit ??

Opdracht:  “maak mij een auto” 

Wat justitie betaald ! Wat men verwacht !



Hoog kwalitatieve opleiding en 

erkenningscriteria 

zijn een maat voor niets, 

als hiertegenover geen ernstig als hiertegenover geen ernstig 

verloningssysteem staat.  



Vragen ?


