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Postacademische opleiding februari - juni 2019
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Diagnostiek en behandeling van
delinquenten

Vanuit neuropsychologisch en –psychiatrisch perspectief
Met de postacademische opleiding Forensische Neuropsychologie en
Neuropsychiatrie vergroot u uw kennis bij diagnostiek en behandeling
van verdachten en veroordeelden met cognitieve stoornissen. De huidige
behandelprogramma’s veronderstellen vaak dat een betrokkene in staat
en bereid is tot rationele afwegingen en keuzes, maar als er sprake is van
traumatisch hersenletsel gaat dat niet op. De Vrije Universiteit Amsterdam
doet samen met forensische ketenpartners veel onderzoek op dit terrein
en wil met de opleiding voorzien in de kennisbehoefte bij onderzoekers
en behandelaars.
Hersenletsel bij delinquenten uit zich in bijvoorbeeld in ernstige depressie,
verslavingsproblemen, agressieproblemen en suïcidale gedachten.
Bij 78% is er een verdenking van traumatisch hersenletsel; bij 25% kan
het vastgesteld worden. Ter vergelijking: buiten de gevangenis is dat 8,5%.
Dit levert problemen op bij deelname aan rehabilitatieprogramma’s.
Het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt zich ten doel het recidivepercentage terug te dringen, maar vooralsnog blijft het onverminderd
hoog. Met het opsporen van neuropsychologische tekorten in een vroeg
stadium kan een lang en vergeefs behandeltraject worden voorkomen:
forensische patiënten met neuropsychologische schade worden beter
herkend en komen minder vaak in de gevangenis. Zij hebben een
grotere kans om de juiste zorg te krijgen. Dat draagt in hoge mate bij
aan het bestrijden van misdaad, de kwaliteit van de rechtsspraak en
mogelijk de afname van recidive.
Wat is het resultaat?
Na afloop van de praktijkgerichte opleiding bent u in staat om het
neuropsychologische en -psychiatrische perspectief mee te nemen
in diagnostiek en behandeling van forensische patiënten:

•
•
•

u hebt kennis vergaard van neuropsychologische functies en u kunt
red flags voor hersenbeschadiging herkennen,
u kunt een neuropsychologisch rapport op waarde schatten,
u weet wanneer een neuropsychologisch rapport geïndiceerd is.

Voor wie?
BIG-geregistreerde psychologen, psychiaters en PJ-rapporteurs die werkzaam
zijn binnen gevangenissen en forensisch-psychiatrische afdelingen of -centra.
In uw werk bent u betrokken bij diagnostiek en behandeling van verdachten
en veroordeelden met cognitieve stoornissen.
Docenten
U krijgt college van experts van binnen en buiten de VU op het gebied van
neuropsychologie, neuropsychiatrie, forensische psychiatrie/psychologie
en neurobiologie. Zij verzorgen op de VU colleges waarin de wetenschap wordt
vertaald naar de beroepspraktijk binnen drie thema’s: fundamentele kennis,
assessments en interventies.
Programma en kosten
De opleiding bestaat uit 10 dagen college van februari tot juni 2019. De kosten van
de opleiding zijn € 3.350 per deelnemer, incl. koffie/thee, lunch en studiemateriaal.
Voor de eindopdracht wordt een rechtszaak nagespeeld, waarin de cursisten de
rechtbank adviseren aan de hand van daadwerkelijk gepleegde delicten.
De opleiding is geaccrediteerd door de beroepsverenigingen FGzPt (42 punten)
en de NVvP (40 punten). Het volledige programma en meer informatie vindt u op
de website: fgb.vu.nl/forneuro.

“Door deze opleiding ben ik anders
naar forensische patiënten gaan kijken.
Ik kijk nu ook naar beperkingen in
hersenfuncties, wat zeer belangrijk kan
zijn voor behandeling.”
Annelies Vissers, klinisch psycholoog
a.i. FPC de Oostvaarderskliniek

