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9 uur
Onthaal met koffie en thee

9.30 - 9.45 uur
Welkom

9.45 - 10.30 uur
‘Waarom moeten we het over seks hebben?’ - dr. Marieke Dewitte     
Dr. Dewitte licht toe waarom het van belang is om te spreken over 
seksualiteit en wanneer aandacht voor dit thema het meest nodig 
is. Ze gaat verder in op de werking van ons seksueel functioneren en 
legt uit hoe psychofarmaca én een gebrek aan sekseducatie daar op 
kunnen ingrijpen.

10.30 - 11 uur
‘Seks en drugs: niet zo rock’n roll’ - dr. Tom Platteau 
Dr. Platteau doet onderzoek naar de context van druggebruik in com-
binatie met seks. Wat is ‘chemseks’? En wat is het verschil met ander 
middelengebruik? Vervolgens komen ook de effecten op sociaal, emo-
tioneel en psychisch functioneren aan bod.

11 - 11.30 uur
Koffiepauze

11.30 - 12.30 uur
Workshop ronde 1: keuze uit 6 workshops

12.30 - 13.30 uur
Lunch

13.30 - 14.30 uur
‘Flirten en seks in #MeToo-tijden’ - professor Liesbet Stevens
Prof. Stevens legt ons uit hoe je op juridisch correcte wijze een vrouw 
kunt versieren. Wat kan wel, wat niet? Wat heeft #metoo voor goeds 
opgeleverd? En waar slaat de slinger door? Een overschouwende blik 
met voer voor discussie.

14.30 - 14.50 uur
Koffiepauze

14.50 - 15.50 uur
Workshop ronde 2: keuze uit 6 workshops

16 uur
Slotwoord en aansluitend receptie
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 WORKSHOPS WORKSHOP 1

‘Buurman, wat doet u nu!?’ - Sam Geuens en Hanne Wijnants
We gaan aan de slag met het detecteren van grenzen, hoe ze te beoorde-
len, en wat het vervolgens betekent naar acties toe. Het Vlaggensysteem 
van Sensoa is een dankbaar kader als vertrekpunt. In de voormiddag 
volg je de workshop als algemene inleiding. In de namiddagworkshop 
volgt de verdieping en werken we met casuïstiek.

WORKSHOP 2
‘#hetisingewikkeld’ - Nadine Aernouts en Katrien Van Rooy
Soms kunnen situaties rondom intimiteit en seksualiteit erg complex 
worden, waardoor een frisse kijk van buitenaf meer dan welkom is. In 
deze workshop oefenen we met een intervisiemethodiek die je multidis-
ciplinair en over verschillende afdelingen heen kunt toepassen, met als 
centrale focus een ingewikkeld intimiteits- of seksueel probleem, waar 
niet zelden normen en waarden bij komen kijken.

WORKSHOP 3
‘Hotel Römantik’ - Miek Scheepers en Véronique Bal
Aditi staat voor seksualiteit en intimiteitszorg op maat. Miek stelt de 
werking van Aditi voor, en schetst samen met een Zoenen en zo-lid hoe 
de samenwerking kan verlopen met teams en patiënten uit de GGZ. 

WORKSHOP 4
‘Temptation Island’ - Bart Willekens en Diet Christiaensen
Een psychiatrische afdeling is dan wel geen eiland,  vaak ontstaan er 
wel intieme relaties tussen patiënten, botsen zorgverleners op situaties 
waarbij ze niet goed weten hoe te handelen, geraakt een team verdeeld 
over wat wel/niet kan op een afdeling, enz. Welkom op deze workshop 
waar je technieken aangereikt krijgt om binnen je eigen team tot ge-
sprek en visie te komen rond intimiteit en seksualiteit op de afdeling.

WORKSHOP 5
‘Huidhonger: liefde gaat niet alleen door de maag’ - Ann Peeters
In deze workshop staan we stil bij de non-verbale kant van nabijheid en 
intimiteit. De huid wil immers ook wat!

WORKSHOP 6
‘Ssssttt ... Hier spreekt men over seks’ - Ruth Borms
Allemaal goed en wel, maar hoe doe je dat nu, beginnen over intimiteit 
of seks? Wat vraag je, wat vraag je niet aan je patiënt? Waarom zou je 
er überhaupt over beginnen? En wat kun je er vervolgens mee, met die 
info? We gaan aan de slag met taal, en zoeken naar een manier hoe je 
als hulpverlener het gesprek proactief kunt aangaan.
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 PRAKTISCH LOCATIE

Gebouw 2 (Waterweg), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel

WANNEER
Donderdag 21 februari 2019

GASTSPREKERS
dr. Marieke Dewitte (assistent professor Maastricht University), 
dr. Tom Platteau (Instituut voor Tropische Geneeskunde) en professor 
Liesbet Stevens (KU Leuven, adjunct-directeur Instituut voor de 
gelijkheid van vrouwen en mannen). 

WORKSHOPS
Sam Geuens (klinisch seksuoloog, oplossingsgericht psychotherapeut 
Jessa Ziekenhuis, Hogeschool PXL), Hanne Wijnants (klinisch 
psycholoog PC Bethanië), Nadine Aernouts (seksuoloog, klinisch 
psycholoog PC Bethanië, De Viersprong), Katrien Van Rooy (verpleeg-
kundige PC Bethanië), Miek Scheepers (coördinator vzw Aditi), 
Véronique Bal (verpleegkundige PC Bethanië), Bart Willekens 
(verpleegkundige PC Bethanië), Diet Christiaensen (verpleegkundige 
PC Bethanië), Ann Peeters (psychomotorisch therapeut PC Bethanië) 
en Ruth Borms (klinisch seksuoloog, klinisch psycholoog Sensoa).

MEER INFO
Nadine Aernouts, seksuologe (nadine.aernouts@emmaus.be)

TARIEF EN INSCHRIJVEN
Externen: deelname aan de volledige studiedag bedraagt 90 euro, 
lunch inbegrepen.
Studenten kunnen inschrijven aan de helft van de prijs: 45 euro.

Schrijf je in vóór 8 februari 2019.
Denk eraan om na je registratie het bedrag te storten op rekening-
nummer BE44 4049 0068 3145 met vermelding van je naam en 
mededeling: Symposium ‘Mag ik u kussen?’. Pas dan is je inschrijving 
bevestigd. 

Je inschrijving annuleren kan tot 14 februari 2019 mits betaling van 
50 euro annulatiekosten. Minder dan één week voor het symposium 
blijft het volledige inschrijvingsbedrag verschuldigd. Je mag je steeds 
laten vervangen door een collega.

PARKEREN
Parking gebouw 1, Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel
Parking technische dienst, Bethaniënlei 8c, 2980 Zoersel.

INSCHRIJVEN

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedwBtuqgW1oJsCkXw1T8LAGufvz5qwgROlBQVYZqPkzcu2CQ/viewform?vc=0&c=0&w=1

