
 

Vorming en Intervisie 

VROUWEN, BESNEDEN EN OP DE VLUCHT. 
IDEEËN VOOR EEN THERAPEUTISCHE BEGELEIDING.  
 

                                            

 

Vorming 
 

 Doelgroep: professionals (therapeutes/n en psychologes/n) uit de psych-
sociale sector, die werken met cliëntes/n die geconfronteerd werden met 
gendergerelateerd geweld, waaronder de specifieke vorm van vrouwelijke 
genitale verminking. 

 
 Data (gelieve één datum te kiezen):  

- 19 mei 2017 (Antwerpen) 

- 9 juin 2017 (Gent) 

 
 Plaats:  

- Antwerpen: Kantoor GAMS, Duinstraat 102, 2060 Antwerpen 

- Gent: Nog nader te bepalen 

 
 Meer informatie:  

- Praktisch: Katrien De Koster, coördinatrice helpdesk Vlaanderen: 
katrien@gams.be, 0495/93 93 18 (Nederlands)  

- Inhoudelijk: Annalisa D’Aguanno, psychologe : 
annalisa@gams.be, 02/219.43.40 (Frans)   
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 Inschrijving: De deelname is gratis. Er wordt een lichte lunch voorzien. 

 
 Deelnemers/-neemsters: 20 deelnemers/-neemsters per sessie 

 
 

Programma (onder voorbehoud) 
 

9.00 Onthaal 

9.15 Doelstellingen van de vorming 

Katinka In’t Zandt, psychologe, Centrum voor Familieplanning Free Clinic, 
Brussel  

Context 
 
Deze vormingen zijn een vervolg op de publicatie van de handleiding ‘Vrouwen, besneden en 
op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding’. Het is de bedoeling informatie over 
te brengen, uit te wisselen over en stil te staan bij onze praktijk en professionele ervaring met 
vrouwen die te maken kregen met VGV.  

“Ik ben niet zoals vroeger, ik ben niet normaal, de mensen zijn bang van me. Ik heb voortdurend 
hoofdpijn en ik vrees dat ik ziek ben. Ik ben bang dat ik gek word.” Zo beschrijft Clémentine, 
35 jaar oud en afkomstig uit Burkina Faso, zichzelf wanneer ze voor het eerst bij GAMS België 
(Groep voor de Afschaffing van vrouwelijke genitale verminking) komt. Sinds 2009 biedt de 
organisatie psychologische begeleiding aan vrouwen die het slachtoffer werden van VGV 
en/of gedwongen huwelijk. Dit kan zowel individueel als in groep. Sinds haar oprichting werkt 
GAMS ook samen met verschillende diensten geestelijke gezondheidszorg.  

De handleiding die aanleiding gaf tot deze vormingenreeks, vormt een overzicht van de 
verschillende therapeutische methodes en technieken die momenteel in België worden 
toegepast bij de begeleiding van vrouwen die te maken kregen met VGV en/of gedwongen 
huwelijk. Het is het resultaat van een samenwerking tussen professionals uit verschillende 
instellingen (centra voor familieplanning, ziekenhuizen, verenigingen). Psychologen, 
therapeuten en psychiaters, maar ook sociaal-cultureel werkers/-sters, maakten deel uit van 
het redactiecomité.  

Het doel van de vorming is om het begrip en de reflectie omtrent de psychologische gevolgen 
van VGV te stimuleren. Daarnaast zullen ook mogelijke begeleidingsvormen (zowel individueel 
als in groep) voorgesteld worden aan de hand van voorbeelden die momenteel worden 
toegepast in het werkveld. 

Na de vormingsdag heeft u de mogelijkheid deel te nemen aan één of twee 
intervisiemomenten (naar keuze).  
 



 

9.20 Korte inleiding omtrent de problematiek VGV (types, praktijk, voorkomen en 
prevalentie, gevolgen voor de gezondheid, gendergerelateerd geweld) 

Katrien De Koster, coördinatrice helpdesk Vlaanderen, GAMS België  

10.00 Psychologische gevolgen en individuele psychotherapeutische begeleiding 
van vrouwen die VGV ondergingen: specifieke aspecten? 

Katinka In’t Zandt, psychologe, Centrum voor Familieplanning Free Clinic, 
Brussel 

11.00 Koffiepauze  

11.15 VGV en asiel: de dubbele positie van de therapeut/-e (juridisch kader, de 
positie van de therapeut/-e, het schrijven van een psychologisch attest)  

Sophie Forrez, juriste INTACT vzw   

12.00  Lunch 

12.45 Therapeutische methodieken voor de begeleiding van vrouwen die het 
slachtoffer werden van gendergerelateerd geweld: Voorbeelden uit de 
praktijk 

16.00 Afsluiting   

 

Intervisie 
 

 Doelgroep: professionals die deelnamen aan de vorming ‘Vrouwen, besneden 
en op de vlucht. Ideeën voor een therapeutische begeleiding’.  

 
 Data (mogelijkheid om deel te nemen aan twee intervisiemomenten indien 

voldoende plaats)  

- 24 maart (Antwerpen) en/of 12 mei 2017 (Gent) 

- 22 september (Antwerpen) en/of 19 oktober 2017 (Gent)  

 
 Plaats:  

- Antwerpen: Lokalen GAMS, Duinstraat 102, 2060 Antwerpen 

- Gent: Nog nader te bepalen 

 
 Meer informatie:  

- Praktisch: Katrien De Koster, coördinatrice helpdesk Vlaanderen: 
katrien@gams.be, 0495/93 93 18 (Frans en Nederlands)  
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- Inhoudelijk: Annalisa D’Aguanno, psychologe : annalisa@gams.be,  

- 02/219.43.40 (Frans)   

 
 InschrijvInschrijving: De deelname is gratis. Zie link naar online 

inschrijvingsformulier boven deze kader. 

 
 Deelnemers/-neemsters: 20 deelnemers/-neemsters per sessie 

 

Programma (onder voorbehoud) 

9.00 Onthaal en koffie 

9.10 Doelstellingen van de intervisie  

9.20 Impact van de vorming in de praktijk (groepswerk, vragenlijst, evaluatie, 
bespreking) 

10. 00 Bespreking eerste situatie uit de praktijk  

11.00 Pauze  

11.15  Bespreking tweede situatie uit de praktijk 

12.15 Toekomstperspectieven en afsluiting 

12.30 Einde  

 
 

Context 
 
Tijdens deze intervisiemomenten wordt dieper ingegaan op de impact van de vorming en wordt 

geëvalueerd in weke mate de vorming een positieve invloed had op uw praktijk. Ook is dit een 

kans om ervaringen uit te wisselen met het netwerk. Telkens worden twee concrete situaties, 

voorgesteld door de deelnemers/-neemsters, gedetailleerd geanalyseerd. 
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