
Studiedag
23 november 2018

Locatie
Psychiatrisch Centrum Sint-Hiëronymus
Dalstraat 84
9100 Sint-Niklaas

Inschrijvingen en info
• www.hieronymus.be/studiedagen
• accreditering werd aangevraagd

Kostprijs (vroegboekprijs tot 1 november)
• ISPS-leden: € 75,00/€ 125,00
• niet-ISPS-leden: € 100,00/€ 150,00
• ervaringsdeskundigen/familie: € 50,00

Parkeergelegenheid 
• betalend parkeren onder de Grote Markt
• gratis parkeren nabij het Sint-Jansplein

Vragen?
post@hieronymus.be

Deze studiedag focust op de complexe 
situatie van de betrokkenen en hoe men de 
kwaliteit van leven kan verhogen, naast de 
standaardbehandelingen.

Deze studiedag is een samenwerking van



PROGRAMMA

14.00 uur Parallelsessies
‘De vergissing van William Shakespeare: 
To be of to become, that’s the question’
Hoe patronen uit natuur en wiskunde 
kunnen helpen bij persoonlijke 
psychologische verankering en zo voor 
herstel zorgen na een periode van 
psychosegevoeligheid. 
• Eduard R.J. (Eddo) Rats, 

ervaringsdeskundige ing. 

‘Utopia: ontmoetingen in de villa’
Na het brengen van het verhaal over Villa 
Voortman en de ervaring met ‘Utopia’, 
gaan Mira en Dirk heel graag in gesprek 
met het publiek. 
• Mira Bryssinck, theatermaker en 

-speler. Ze maakte de voorstelling 
Utopia met ontmoetingshuis Villa 
Voortman.

• Dirk Bryssinck, psycholoog en 
bezieler van Villa Voortman, een 
ontmoetingshuis voor mensen met een 
dubbeldiagnoseproblematiek

‘Acceptance & Commitment Therapy 
(ACT) bij psychosegewaarwordingen: 
zoeken naar wat werkt’
Tijdens deze workshop staan we stil bij ACT 
en de impact van deze benadering op het 
werken met psychosegewaarwordingen. 
We staan zowel stil bij de theorie als de 
ervaringen.
• Joris Corthouts, psycholoog verbonden 

aan Legato, opnamedienst voor 
mensen met psychosegevoeligheid te 
PC Sint-Hiëronymus

• Emile Van Bellingen, 
ervaringsdeskundige verbonden aan PC 
Sint-Hiëronymus

• Saskia Talboom, ervaringsdeskundige 
verbonden aan Multiversum

16.00 uur Receptie

09.30 uur Ontvangst

10.00 uur Introductie door de dagvoorzitter
Dr. S. De Bruyne
medisch directeur PC Sint-Hiëronymus

10.15 uur KAOS: Kwetsbare Artiesten 
Ondersteunen tegen Stigma 
Erik Thys
psychiater verbonden aan UPC KU Leuven 
en PSC Sint-Alexius Elsene

11.00 uur ‘Van ziek ziekenhuis naar warm gasthuis: 
het zoeken naar een authentiek onthalen 
en ontmoeten’
Lucas Joos
psychiater, diensthoofd zorgprogramma 
psychose PC Bethanië te Zoersel en 
werkzaam in privé-praktijk

11.45 uur ‘Masterclass Maatwerk Maken’
Jop Munneke 
Master of Arts, actieonderzoeker bij 
Instituut voor Publieke Waarden

12.30 uur Lunch en bezoek tentoonstelling KAOS 

Het concept psychose(gevoeligheid) is een groot 

en complex verhaal. Niet alleen zijn er erg individu-

specifieke gewaarwordingen. 

Door een verschillend perspectief op de situatie (wat 

is er aan de hand?), is een hulpvraag vaak erg anders 

ingekleurd door de betrokkenen en hun omgeving. 

Het begeleiden van mensen die psychotische 

gewaarwordingen ervaren en hun omgeving lijkt dan 

ook niet direct in een ‘one-size-fits-all’ toepassing te 

vertalen. Standaardbehandelingen zijn hier eerder niet 

van toepassing - creativiteit en inventiviteit des te meer.


