
 

 

Samen bouwen aan 
helende ruimtes 
waar psychose beluisterd  
wordt en tijd krijgt 

• Studiedag op 27 januari 2023

• Congrescentrum van UPC KU Leuven 

Leuvensesteenweg, 517 3070 Kortenberg

• Een organisatie van ISPS-Nederland-Vlaanderen en 

het zorgprogramma psychose van UPC KU Leuven

Programma: zie keerzijde
Beeld: Miriam Berges ‘Searching for existence’ - foto Jens 
N. Roved - Art Therapy Festival ISPS Conference 2022

Van 31 augustus tot 4 september 2022 vond in Perugia de internationale ISPS conferentie ‘Co-con-
structing healing spaces’ plaats. Vermits ISPS als internationale organisatie de trialoog tussen profes-
sionelen, mensen met psychose-ervaring en ook hun familieleden hoog in het vaandel draagt, was 
Perugia de uitgelezen plek voor de organisatie van dit congres. Perugia was immers 50 jaar geleden dè 
plaats in Italië waar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg naar een zorg in de ge-
meenschap op succesvolle wijze verliep. Een samenwerking tussen de lokale besturen, verpleegkun-
digen, psychiaters, patiënten en familieleden lukte erin niet alleen de grote psychiatrische asielen te 
sluiten maar creëerde alternatieven in de gemeenschap in de ganse regio van Umbrië. Kunst en vormen 
van kunsttherapie hebben een belangrijke rol gespeeld in het hervormingsproces naar zorg in de 
gemeenschap. Dit was ook de reden dat voor het eerst in de geschiedenis van ISPS een parallel 
programma met een echt Kunstenfestival werd georganiseerd in de gebouwen van het congres.

Deze conferentie werd bijgewoond door vele mensen uit Nederland en Vlaanderen die er ook een ac-
tieve bijdrage hebben geleverd. We ontdekten dat talrijke, nieuwe creatieve initiatieven rond psychose in 
onze Lage Landen zich ontwikkelen. ISPS Nederland Vlaanderen nodigde daarom al deze mensen uit 
om hun verhaal te vertellen voor een breed Nederlands en Belgisch publiek. Op die manier kunnen 
personen die de voorbije zomer de kans niet hadden naar Perugia te reizen een glimp opvangen van 
wat tijdens dit congres leefde. Ook diegenen die een actieve bijdrage hebben geleverd, krijgen alzo de 
mogelijkheid elkaar te horen, vermits dit door de vele simultane parallelle sessies tijdens de confe-rentie 
zelf niet haalbaar was.

We beseffen zeer goed dat de Italiaanse zon en de sfeer van de historisch rijke stad Perugia moeilijk 
kunnen meebrengen, maar de warme gloed die we hebben ondervonden tijdens die 4 daagse hopen 
we met u te delen op de studiedag in het AVC van UPC, campus Kortenberg.  We kunnen u allicht een 
rijk en goed gevuld programma aanbieden. Van harte welkom.


Inschrijving en meer informatie via deze link: https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/samen-bouwen-
aan-helende-ruimtes-waar-psychose-beluisterd-wordt-en-tijd-krijgt

https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/samen-bouwen-aan-helende-ruimtes-waar-psychose-beluisterd-wordt-en-tijd-krijgt


09:00 Onthaal met koffie 

09:45 Verwelkoming door: Prof. dr. Filip Bouckaert (psychiater, hoofdarts UPC KULeuven) en 

	 	 	 	 	 	 	 Dr. Margreet De Pater (psychiater, voorzitster ISPS Nederland-Vlaanderen)


10:00 Plenaire sessie I: Psychose: ouders en kinderen, kinderen en ouders - Voorzitter: Margreet De Pater

• 	Het licht — Jeanny Severijns (pedagoge, ervaring met psychose)

• 	De geboorte van een moeder — Cynthia Dorrestijn (docente dans, ervaring met psychose)

• 	Hoe worden kinderen geaffecteerd wanneer ouders getraumatiseerd zijn? — Margreet De Pater


11:00 Parallelle sessies met koffie 
• 	Sessie 1: Euthanasie voor psychisch lijden: een collectieve waan? — Marc Calmeyn (psychiater/

psychotherapeut PZ OLV Brugge en privépraktijk ‘Lelieveld’ Loppem) en An Haekens (psychiater en 
hoofdarts, Alexianen Zorggroep Tienen)


• 	Sessie 2: Alice in familiegroepen-land — Martine Lambrechts (psychologe/psychotherapeute) en 
Saskia Verbesselt (verpleegkundige) begeleiden de Multi-Familie Groep op afdeling Joris (UPC 
KULeuven) en zijn beiden betrokken bij Erasmus+ project ‘Multi-Family Groups in Mental Health 
Care’ (n. 2021-1-IT01-KA220-VET-00033303)


• 	Sessie 3 : Taperingstrips bij afbouw van medicatie: van initiële weerstand tot courante praktijk — 
Peter C. Groot (ervaringsdeskundige en onderzoeker die wil bereiken dat mensen psychiatrische 
medicijnen verantwoord en op maat kunnen afbouwen), Pauline Dinkelberg (voorzitter patiënten-
vereniging Afbouwmedicatie), Paul Harder (apotheker, leverancier van geïndiceerde zorg)


12:30 LUNCH: broodjesmaaltijd / Algemene vergadering voor leden van ISPS Nederland-Vlaanderen 
  

13:30 Parallelle sessies 
• 	Sessie 4: Laten we samen bewegen om te groeien — Gert Wouters (verpleegkundige vroeg 

psychoseteam Ligant Limburg), Sofie Braems, Christine Leyssens, Arne Brebels, Leen Lambrechts, 
Saskia Verbesselt (allen verpleegkundigen UPC KULeuven), Liesbeth Dockx (verpleegkundige 
Emmaüs Zoersel)


• Sessie 5: Psychose en identiteit 
• Brug over troebel water in VRINT - Jef Lisaerde en Freek Dhooghe (klinisch psychologen VRINT UPC 

KULeuven)

• De verdwijning van het psychotische zelf - Jos De Kroon (psychiater Intensive Home Treatment (NL))     

• Sessie 6: Kunst en kunsttherapie bij psychose 
• Compositie+ , muziektherapie en psychose — Marjolein Wagemans (muziektherapeut psychosezorg 

UPC KU Leuven, gastdocent LUCA School of Arts)

• Skógafoss — film van Niels Bourgonje (regisseur en filmmaker). Niels Bourgonje won veel prijzen met 

zijn korte films. In Skógafoss laat hij in enkele minuten op indringende wijze een conflict tussen 
een psychotische moeder en haar zoon zien — inleiding door Huguette Beyens (kunst- en 
psychotherapeute Poustinia)


14:30 Koffie 

15:00 Plenaire sessie II: Soteria ontmoet Open Dialogue — Voorzitter: dr. Ludi Van Bouwel (psychiater ISPS 
Nederland-Vlaanderen) 


• Waarom Soteria en Open Dialogue? — Nadia Mahjoub (germaniste, ervaring met psychose) 

• Samenvoegen en samenhouden: hoeksteen van een Soteria-thuis — Huguette Beyens

• Vlaamse Werkgroep Soteriahuizen — Elke Haerick (stafmedewerkster Steunpunt Geestelijke 

Gezondheid/vzw Psyche) 
• Open Dialogue praktijkontwikkeling in Vlaanderen — Dag Van Wetter (stafmedewerker Steunpunt 

Geestelijke Gezondheid/vzw Psyche)

• El Camino Bekegem — Stefaan Huyghebaert (initiatiefnemer en kernlid El Camino Bekegem) 


  

16:30 Afsluiting: Margreet De Pater (met info over ISPS en waarom lid worden) 

16:45 Receptie

Programma


