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De Forensische Psychiatrie in België 

• Unieke en baanbrekende start begin XX eeuw

– 1907: dr Louis Vervaek, ‘Antropologisch 
Laboratorium’ gevangenis van Vorst

– 1921: stichting ‘Penitentiaire Antropologische 
Dienst’ (PAD), 12 laboratoria in 12 gevangenissen

– 1930: eerste Interneringswet volgens de ideologie 
van het ‘Sociaal Verweer’
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• 1930 Wet tot Bescherming van de 
Maatschappij

• 1935-1940 Commissie Cornil-Braffort

GSO 4 december 2007 3

• 1935-1940 Commissie Cornil-Braffort

…is internering een straf of een beveiligingsmaatregel?

Voorstel: -krankzinnigen “colloceren”

-abnormalen “veroordelen tot internering”



100 jaren later...een driedubbel fiasco
van de Forensische Psychiatrie!

1. Gebrek aan opleiding

2. Gebrek aan wetenschappelijk onderzoek

3. Gebrek aan kwalitatieve psychiatrische 
penitentiaire zorg

Advies van de KAGB

Over de Forensische Psychiatrie 2014
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Opleiding in de Forensische Psychiatrie

• Volgens “leerling-leermeester” paradigma

• Vanaf de jaren ‘90: diverse opleidingsinitiatieven

•Il n’est guère précis ou concret sur ce qu’il attend de sa démarche.

• Vanaf de jaren ‘90: diverse opleidingsinitiatieven

– (niet officiele) Interuniversitaire opleiding Vlaamse 
Universiteiten (UA, KUL, VUB, Gent)

– Initiatieven betreffende de opleiding als deskundigen 
aan de ULB, Gent...
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(a) Definition of Forensic Psychiatry
‘Ghent group’ of European For. Psychiatrists

• FP relates to the assessment and treatment
of people with mental disorder who show of people with mental disorder who show 
antisocial or violent behaviour.

KAGB 28 september 2014 6



(b) Definition of Forensic Psychiatry
‘Ghent group’ of European For. Psychiatrists

• Key elements include the interface between 
mental health and the law, affording expert mental health and the law, affording expert 
evidence in civil and criminal courts, and 
the assessment and treatment of mentally 
disordered offenders and similar patients who 
have not committed any offences.
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Opleiding in de Forensische Psychiatrie
voorstel KAGB

1. Universitaire opleiding For. Psy.

– Theoretische opleiding

– Stage: zowel ‘zorg’ als ‘expertise’– Stage: zowel ‘zorg’ als ‘expertise’

– Voortgezette theoretische opleiding.

2. Erkenning van een “bijzondere 
beroepsbekwaamheid in de forensische 
psychiatrie”
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Geïnterneerden in België: de cijfers (a)

• Totaal van > 4000 geïnterneerden in België

• Jaarlijks +/- 350 nieuwe interneringen• Jaarlijks +/- 350 nieuwe interneringen

• 1.100 opgesloten in penitentiaire 
instellingen

- 25% van de populatie geïnterneerden

- 10% van de populatie gedetineerden (+/-11.000)
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Geïnterneerden in België: de cijfers (b)

• +/- 75% geïnterneerden in de gemeenschap

– Residentieel:  526+75 bedden

– Opvolging in de gemeenschap (forensisch – Opvolging in de gemeenschap (forensisch 

netwerk, +/- 2.300 geïnterneerden)

FOD Volksgezondheid en Gemeenschappen
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de ‘schande’ van de internering

• Het betreft +/- 900 geïnterneerden van de 1.100 
opgesloten populatie

Ondermaats of totaal onbehandeld in• Ondermaats of totaal onbehandeld in
– Merksplas: 32%

– Vorst: 10%

– Antwerpen: 8%

– Namen, Turnhout, Gent: (3x) 6%

– ...
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S.Fazel, K. Seewald
Severe mental illness in 33588 prisoners worldwide: 

systematic review and meta-regression analysis
The British Journal of Psychiatry 2012; 200: 364-373

• 109 Studies from 24 Countries 1966-2010

• 33588 prisoners (average 30,5 years old)

• Among them 28361 (=84,4%) Men• Among them 28361 (=84,4%) Men

• Men: 3,6% psychotic disorder      
10,2% „major depression“         

• Women: 3,9% psychotic disorder           
14,1% „major depression“        

• N.B. Persoonlijkheidstoornissen =  ≥ 50%          
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Voorstel KAGB: een structureel probleem 
vergt een structurele oplossing (a)

1. Overheveling van de penitentiaire 
gezondheidszorg (psychiatrisch en somatisch) 
naar Volksgezondheidnaar Volksgezondheid

2. Financieringsovereenkomst met 
ziekenfondsen en RIZIV

3. Inspectie door de Vlaamse Gemeenschap 

KAGB 28 september 2014 13



Voorstel KAGB: een structureel probleem 
vergt een structurele oplossing (b)

• 4/ De professionele onafhankelijkheid van de 
zorgverlener verzekeren

• 5/ Onderzoek naar de behandelnoden en 
stafnoden in de FPC’s

• 5/ Onderzoek naar de behandelnoden en 
stafnoden in de FPC’s

• 6/ Oprichting van een beleidsorgaan voor het 
uibouwen van een coherente, efficiente, 
gecoördineerde en financieel verantwoorde zorg. 
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