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Thomas More (Expertisecel Forensische Toegepaste Psychologie) en Universiteit Antwerpen 

(prof. dr. Miet Vanderhallen) organiseren op 21 maart 2017 een lezing over het verhoor van 

psychisch kwetsbare verdachten. Deze lezing zal door niemand minder dan de internationaal 

gerenommeerde expert Professor Gisli Gudjonsson (Ijsland, UK) gegeven worden.  

 

 

 

Prof. dr. Gisli Gudjonsson   

 

Introductie: 

Onder kwetsbaarheid bij verdachten bedoelt men dat de verdachte door bijvoorbeeld 

welbepaalde psychische problemen of stoornissen de vragen moeilijk kan vatten, de 

implicaties van de eigen antwoorden nauwelijks kan inschatten, en meer misleidende of 

onjuiste antwoorden zal geven. Erkenning en kennis van deze kwetsbaarheden helpen niet 

alleen een rechtvaardige en adequate bejegening van de verdachte te verzekeren. 

Verhoorders zullen bij een tijdige en juiste identificatie een grotere kans maken op het 

verkrijgen van waarheidsgetrouwe antwoorden. 

Niet alleen jongeren, personen met een mentale beperking of psychotische personen, zijn 

kwetsbaar. Iedereen kan tijdens een verhoor een kwetsbaarheid vertonen. 

 

Prof. Gudjonsson zal in zijn lezing 'Psychological vulnerabilities in police interviews' 

uitgebreid stilstaan bij de factoren die een dergelijke kwetsbaarheid in de hand werken. 

Daarnaast bespreekt hij hoe men binnen de verhoorcontext best met deze kwetsbaarheid 

omgaat. 
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Abstract: 

The capacity of the interviewee to cope with police interviews depends in some cases on 

medical, psychiatric, and psychological factors. The acronym CIPH is used to discuss this 

process. C stands for circumstances (nature and seriousness of the crime, pressure on the 

police to solve the crime), I for interactions (there may be complex interactions between the 

interviewee, the police, and other persons present in the interview), P for personality (i.e., 

enduring qualities of the interviewee), and H for health (physical and mental health, mental 

state). These individual components will be discussed, how they may impact on the reliability 

of evidence, and in some cases result in a false confession. Psychological vulnerabilities 

may place witnesses, victims, and suspects at a disadvantage in terms of coping with the 

demand characteristics of the interview (and subsequent Court process) and being able to  

 

provide the police with salient, detailed, accurate, and coherent answers to questions. The 

identification of vulnerabilities and the provision of appropriate safeguards are essential for 

ensuring fairness and justice.  

 

 

Biografie  

Gisli Gudjonsson, CBE is Emeritus Professor of Forensic Psychology at the Institute of 

Psychiatry, London, and former Head of the Forensic Psychology Services at the Maudsley 

Hospital. Prof. Gudjonsson is internationally recognized for his pioneering research into the 

measurement and application of interrogative suggestibility, psychological vulnerabilities and 

false confessions, which has stimulated extensive research and has been applied to forensic 

and legal practice worldwide. He has published in the areas of psychological vulnerability 

and false confessions and has well over 400 publications and he is the author of several 

qualitative books on interrogation and confessions. He pioneered the empirical measurement 

of suggestibility and provided expert evaluation in several high profile cases, even in Belgium 

at the arbitration of the Zeebrugge disaster. 
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Praktisch 

Datum: 21 maart 2017 

 

Start: 13u30 (einde voorzien om 16u15 met aansluitend receptie) 

 

Prijs: niet-studenten: 50€ / studenten (incl. postgraduaat): 25€ 

Noot: Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal de inschrijvingskosten, 50,00 

euro, van de magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de 

rechterlijke orde voor bovenvermelde opleiding ten laste nemen, op voorwaarde 

dat zij effectief aanwezig zijn op de opleiding. Voor hen die zich inschrijven 

doch niet effectief aanwezig zijn, neemt het Instituut voor gerechtelijke 

opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega 

is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie 

tekent naast de naam van de vervangen collega. 

 

Locatie: Thomas More, Campus Sanderus, Molenstraat 8, 2018 Antwerpen 

 

Inschrijven: Via de website. Klik hierbij de juiste optie aan: niet-student of student bij de 

lezing getiteld 'Psychological vulnerabilities in police interviews' 

 

Meer info: via mail – forensic.tp@thomasmore.be.  

 

 

https://apps2.thomasmore.be/permanentevorming/stk/pv/tp_pv_overzicht_new.aspx
mailto:forensic.tp@thomasmore.be

