
Praktische informatie
Voor wie   Het symposium is bedoeld voor psychiaters, psychologen, psycho-

therapeuten, reclasseringswerkers, juristen, sociotherapeuten en 
degenen die in opleiding zijn voor deze disciplines. Andere geïnte-
resseerde professionals zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Wanneer   Donderdag 3 oktober 2019 van 9.25 – 17.30 uur en vrijdag 4 oktober 
2019 van 9.00 – 16.45 uur. De dagen worden afgesloten met een 
hapje en drankje.

Waar   Hotel De Zeegser Duinen, Schipborgerweg 8, 9483 TL Zeegse  
(Drenthe). Rondom de begin- en eindtijd van de symposiumdagen 
kunt u gebruik maken van vervoer tussen station Assen en Zeegse. 
Indien u hiervan gebruik wilt maken, is aanmelding hiervoor nood-
zakelijk. Deelnemers aan het symposium kunnen tegen geredu-
ceerd tarief overnachten (incl. ontbijt).

Accreditatie  Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, NIP, FGzPt, VGCt, 
NVRG, VVGN en VS (verpleegkundig specialisten).

Kosten   Deelname bedraagt € 295,-- voor één dag en € 535,-- voor beide 
dagen. Dit is inclusief koffie/thee, uitgebreide lunch en congresin-
formatie. Medewerkers van GGZ Drenthe en studenten betalen  
€ 260,-- voor één dag en € 480,-- voor beide dagen.

Aanmelden  U kunt zich aanmelden via de website: www.ggzdrenthe.nl/Aanmeld-
formulier symposium Gevangen in ontembaar verlangen of door de 
bijgevoegde antwoordkaart in te vullen en te retourneren. Aanmel-
dingen worden verwerkt op volgorde van binnenkomst. U ontvangt 
een bevestiging van uw aanmelding. U kunt een eenmalige machti-
ging verlenen voor het automatisch innen van het inschrijfgeld of u 
kunt het bedrag overmaken na ontvangst van de factuur.

Annuleren  Annulering (uitsluitend schriftelijk) is mogelijk tot 15 september 
2019. Tot deze datum wordt het inschrijfgeld minus € 25,-- admi-
nistratiekosten aan u gerestitueerd. Daarna is geen restitutie meer 
mogelijk en bent u het volledige bedrag verschuldigd. U mag uiter-
aard voor een vervanger zorgen.

Contact   FPK Assen, onderdeel GGZ Drenthe.  
Telefoon secretariaat 0592 – 334641 of  
Anneke Mulderij 06 - 27742008. 
e-mail: forensischepsychiatrie@ggzdrenthe.nl 

Prof.dr. Gerben Meynen 
Hoogleraar Forensische psychiatrie aan het 
Willem Pompe Instituut voor Strafrechtsweten-
schappen, Universiteit Utrecht, en bijzonder 
hoogleraar Ethiek en psychiatrie bij de afdeling 
Wijsbegeerte van de VU. Tevens part-time 
psychiater op een polikliniek voor angststoornis-
sen bij GGZ inGeest te Amsterdam. Hij studeerde 
filosofie en theologie aan de Universiteit van 
Amsterdam en geneeskunde aan de Vrije Uni-
versiteit. Hij promoveerde in de filosofie op een 
proefschrift over vrijheid (Radboud Universiteit 
Nijmegen) en in de geneeskunde op een proef-
schrift over de neurobiologie van depressie (Vrije 
Universiteit). Zijn onderzoeksinteresses liggen 
op het terrein van toerekeningsvatbaarheid en 
neurorecht.

Mr.dr. Jos van Mulbregt
Werkzaam als rechter in opleiding binnen de 
strafsector van de rechtbank in Rotterdam. 
Daarnaast sinds 2009 in deeltijd als docent 
verbonden aan de sectie forensische psychiatrie 
en psychologie van de Universiteit Utrecht. Na 
zijn studie strafrecht aan de Rijksuniversiteit 
Groningen deed hij aan dezelfde universiteit 
promotieonderzoek naar het strafkarakter van 
werkstraffen en publiceerde hierover in 2000 zijn 
proefschrift onder de titel “Het betere werk”. Tot 
2017 was hij gedurende twintig jaar werkzaam bij 
het Pieter Baan Centrum in Utrecht als stafjurist 
en als hoofd juridische zaken.

Dr. Els Noorlander 
Was tot voor kort als psychiater verbonden aan 
de Dubbel Diagnose afdeling van De LooDDs, 
Antesgroep, locatie Poortugaal. Zij heeft een 
zeer ruime ervaring opgedaan in de diagnos-
tiek, begeleiding en behandeling van verslaafde 
patiënten en verslaafde gedetineerden, zoals 
bij “de Maliebaan” in Utrecht. Daarnaast was zij 
werkzaam als forensisch psychiatrisch rappor-
teur, onder meer vanuit het Pieter Baan Centrum 
te Utrecht.

Prof.dr. Frederic Toates 
Frederick Toates holds the position of Emeritus 
Professor of Psychology at the Open University 
in the UK. His research concerns developing 
theoretical models of motivation and behaviour 
and he is a principal architect of what is termed 
the ‘incentive motivation model’. His book How 

Sexual Desires Works: The Enigmatic Urge won 
the 2015 Book of the Year (PROSE) Award given 
by the Association of American Publishers in the 
category ‘Psychology’. He has taught undergra-
duates in the UK and many other countries.

Drs. Maaike van Veen
Psychiater en epidemioloog. Zij is als psychiater 
verbonden aan het Slaapcentrum voor Psychi-
atrie Assen. Daarnaast is zij als onderzoeker 
verbonden aan de Forensische Psychiatrie in 
Assen, waar zij in het kader van een promotie-
traject onderzoek doet naar de associatie tussen 
slaap en impulsief en agressief gedrag. Zij werkte 
eerder meerdere jaren in een gesloten behandels-
etting voor patiënten met ernstige psychiatrische 
en verslavingsproblemen.

Dr. Vivienne de Vogel
Vivienne de Vogel is psychologe en werkt als 
lector bij het lectoraat Werken in Justitieel 
Kader, Kenniscentrum Sociale Innovatie van de 
Hogeschool Utrecht en als onderzoeker bij de 
Forensische Zorgspecialisten. Haar onderzoek 
concentreert zich op genderverschillen in de 
forensische zorg, risicotaxatie van gewelddadig 
gedrag, psychopathie, werkalliantie en conti-
nuïteit in de keten. Ze ontwikkelde samen met 
collega’s diverse risicotaxatie-instrumenten en 
schreef het boek Geweld door vrouwen. Motieven 
en verklaringen.

Dhr. Levi Welmoedt
Pseudoniem van Isaäck Jacobus van Wijk is een 
Nederlandse schrijver en dichter. Weemoedt 
studeerde Nederlandse taal- en letterkunde in 
Leiden en stond dertien jaar als leraar Neder-
lands in Vlaardingen voor de klas. Weemoedt is 
schrijver van tragi-komische korte verhalen en 
dito gedichten. Hij was verbonden aan het Alge-
meen Dagblad en publiceerde in Renaissance. 
Verder was Weemoedt van 1976 - 1979 redacteur 
van literair-satirisch studentenblad Propria 
Cures, later schreef hij in “Mare,” het weekblad 
van de Rijksuniversiteit Leiden. Weemoedt 
debuteerde in 1977 met Geduldig Lijden. Zijn 
werk werd in 2007 verzameld in Vanaf de dag dat 
ik mensen zag. 
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uitnodiging

Het TOPGGz-keurmerk is toegekend aan de Forensisch Psychiatrische Kliniek, 

GEVANGEN   
IN ONTEMBAAR 

VERLANGEN
PATRONEN VAN VERSLAVING DIE 

LEIDEN TOT DELICTGEDRAG



Gevangen in ontembaar verlangen: patronen 
van verslaving die leiden tot delictgedrag

Hoeveel tijd verloopt er tussen het ontwaken en uw eerste blik op uw 
mobiele telefoon, uw eerste kop koffie, sigaret of glas wijn? Naarmate 
die tijd korter is, kan eerder van afhankelijkheid worden gesproken. 
Zulke routinematige handelingen - die wijzen op lastig te beteugelen 
verlangens - kunnen het bestaan reguleren, maar ook dereguleren: het 
kan dusdanige vormen aannemen dat de betrokkene en zijn omgeving 
er last van ondervinden. Sommigen komen daardoor in aanraking met 
strafrechtspleging en geestelijke gezondheidszorg. 
Terwijl het strafrecht en de psychologie uitgaan van vrijheid van 
handelen, blijkt veel gedrag impulssief, compulsief en afhankelijkheid-
bepaald. In het tweedaagse symposium willen we verslavend gedrag 
vanuit diverse gezichtspunten analyseren.

De inhoud 
In dit symposium wordt ingegaan op diverse patronen van verslavend 
gedrag die schade kunnen berokkenen aan de patiënt en/of leiden 
tot delinquent gedrag. Verlangen en hunkering naar bijvoorbeeld 
seks, geld en drugs kunnen uiteenlopende gevolgen hebben. Wat is 
het onderscheid tussen middelenverslaving en andere verslavingen? 
Welke mechanismen liggen ten grondslag aan verschillende typen 
verslavingsgedrag en wat impliceert dat voor de behandeling? Wanneer is 
verslavingsgedrag te beschouwen als strafbaar en ethisch (on)toelaatbaar? 
Hoe gaan behandelaars in de algemene en forensische ggz om met 
verslavingsgedrag van hun patiënten? Hoe worden zowel gezonde als 
risicovolle verlangens besproken? Bestaan daarvoor specifieke interventies 
of aanbevelingen? Wat valt er te doen aan preventie van middelen-
gerelateerd delictgedrag en welke rol kan de ggz daarbij spelen? Is de ggz 
voldoende toegerust voor de behandeling van verslaafden?

We hebben nationale en internationale sprekers uitgenodigd die ieder 
vanuit hun eigen kennis en ervaring op bovenstaande vragen in zullen 
gaan en wij ontvangen u graag op dit symposium in het mooie Zeegse.

Rian Busstra, psychiater en manager behandelbeleid
Ronald Heukels, manager bedrijfsvoering
Forensische Psychiatrie GGZ Drenthe 

Dr. Eric Blaauw
Dr. Eric Blaauw is lector Verslavingskunde en 
Forensische Zorg bij de Hanzehogeschool Gronin-
gen. Hij is tevens zorgpadregisseur forensische 
zorg en onderzoeker bij Verslavingszorg Noord 
Nederland. Hij verrichtte onderzoek onder ar-
restanten, gedetineerden en TBS-gestelden op het 
gebied van stalking, suïcides, psychopathologie 
en psychopathie. Hij richt zich momenteel vooral 
op de mogelijkheden om de omgeving in te scha-
kelen bij de zorg voor mensen met een verslaving 
en/of criminaliteit en op de relatie tussen mid-
delengebruik en criminaliteit.

Dr. Gretha Boersma
Is in 2011 gepromoveerd aan de Rijksuniversi-
teit Groningen in de neurowetenschappen en 
werkte daarna als onderzoeker bij Johns Hopkins 
University, Baltimore, USA en Uppsala University, 
Uppsala, SE. Sinds maart 2018 werkt ze als senior 
onderzoeker bij FPK Assen. Ze houdt zich bezig 
met onderzoek gericht op psychologische en 
fysiologische factoren in predictie van behandel 
effectiviteit binnen de forensische setting. Tevens 
vertegenwoordigt ze het Bureau Onderzoek 
en Zorginnovatie (BOZ) van de GGZ Drenthe 
Research.

Mr. dr. Tjalle Hidma
Studeerde nederlands recht en notarieel recht 
aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en 
promoveerde in 1986 aan de Radboud Universiteit 
Nijmegen op een huwelijksvermogensrechtelijk 
proefschrift. In 1991 werd hij benoemd tot hoog-
leraar notarieel recht aan de RUG. Hij was daarna 
onder meer sectorvoorzitter civiel recht van de 
rechtbank Groningen, raadsheer in het gerechts-
hof Leeuwarden en lector aan het Studiecentrum 
Rechtspleging (SSR), het opleidingscentrum van 
de rechterlijke macht. Thans is hij senior rechter 
in de rechtbank Overijssel. Tot 1 januari 2019 
was hij voorzitter van de Raad van Toezicht van 
Trajectum, een zorginstelling voor mensen met 
een lichte verstandelijke beperking, waarvan een 
gedeelte een forensische achtergrond heeft.

Prof.dr. Frans. Koenraadt
Forensisch psycholoog en criminoloog. Hij is als 
hoogleraar forensische psychologie en psychia-
trie verbonden aan het Willem Pompe Instituut 
voor Strafrechtswetenschappen van de Universi-
teit Utrecht. Als wetenschappelijk adviseur/senior 
onderzoeker is hij werkzaam bij het Montaigne 
Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, 
de Forensisch Psychiatrische Kliniek te Assen en 
het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie 
en Psychologie te Utrecht. 

Dr. Margriet van Laar 
Promoveerde op het terrein van psychofarmaco-
logie bij het Utrecht Institute for Pharmaceutical 
Sciences. Zij is hoofd van de afdeling Drug Moni-
toring & Policy van het Trimbos-Instituut en van 
het nationale Focal Point (NFP) van het European 
Monitoring Center for Drugs and Drug Addiction.  
Tevens  is ze coördinator van de Nationale Drug 
Monitor en voorzitter van de risicobeoordelings-
commissie van het Coördinatiepunt Assessment 
en Monitoring Nieuwe Drugs en PI in een groot-
schalig Europees onderzoek naar middelenge-
bruik in het uitgaansleven.

Drs. Karel ‘t Lam
Klinisch psycholoog/psychotherapeut  in de FPK 
van GGZ Drenthe te Assen. Hij is o.a. werkzaam 
als behandelcoördinator op de zedenafdeling. 
Daarnaast is hij praktijkopleider en waarnemend 
P-opleider voor GGZ Drenthe.

Over de sprekers
Enkele presentaties worden in het Engels gegeven.

Donderdag 3 oktober 2019

9.00 uur Ontvangst en inschrijving

9.25 uur Opening, drs. Peter van der Noord

9.35 uur Introductie, mr.dr. Tjalle Hidma, dagvoorzitter

9.45 uur Dynamische drugsmarkten: laatste trends, dr. Margriet van Laar 

10.30 uur Delict, verslaving en behandeling: wat kunnen we er mee? Harde cijfers versus 
de dagelijkse praktijk in de FPK Assen, dr. Gretha Boersma

11.00 uur Pauze

11.30 uur The spectrum of sexual desires, prof.dr. Frederick Toates

12.15 uur Slapeloos verslaafd of andersom?, drs. Maaike van Veen

13.00 uur Lunch

14.00 uur Absinth, een cultuur-historische casus en de relevantie ervan voor de 
actuele forensische ggz, prof.dr. Frans Koenraadt

14.30 uur What works? Terugblik op verslavingsbehandeling door ervaringsdeskundigen.

15.00 uur Pauze

15.30 uur Verslaafden als gesprekspartner, drs. Els Noorlander

16.15 uur Vrouwen onder invloed: de relatie van verslavingen met delictgedrag,  
dr. Vivienne de Vogel

17.00 uur Nabeschouwing en discussie, mr.dr. Tjalle Hidma

17.30 uur Afsluiting onder het genot van een drankje

Vrijdag 4 oktober 2019

  8.30 uur Ontvangst en inschrijving

  9.00 uur Welkom en inleiding, mr.dr. Tjalle Hidma, dagvoorzitter

  9.15 uur Culpa in causa, mr.dr. Jos van Mulbregt

10.00 uur Middelengebruik en vrije wil in de forensische psychiatrie, prof.dr. Gerben Meynen 

10.45 uur Pauze

11.15 uur Sexual addiction: legal and illegal plus treatment possibilities  
prof.dr. Frederick Toates

12.00 uur Geïntegreerd behandelen van complexe patiënten met verslavingsproblemen in een 
forensisch kader, drs. Karel ’t Lam

12.45 uur Lunch

13.45 uur Middelengebruik als beleving, Levi Weemoedt 

14.15 uur De relatie tussen middelengebruik en (huiselijk) geweld, dr. Eric Blaauw

15.00 uur Pauze

15.30 uur Verslaafde cliënten: hun verdediging, hun zorgen, hun behandeling, hun klachten, 
mr. Jan Vlug 

16.15 uur Forumdiscussie en nabeschouwing, mr.dr. Tjalle Hidma, dagvoorzitter

16.45 uur Afsluiting, Ronald Heukels MBA. en drs. Rian Busstra
Aansluitend gelegenheid tot een drankje


