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The stars twinkled
in his eyes,
and the sun itself
warmed his smile.

I knew i might burn.

But
i just
had
to inch
a
little
closer.  The Dreamer

“RISICOVOL GEDRAG”
Studie

voormiddag
Praktijk

namiddag

31 mei 2018
DRUGONTWENNINGSPROGRAMMA

Hachelijke studiedag
v.z.w. De Spiegel



Programma: 
 
Voormiddag:
8.30u :  Inschrijving, onthaal met koffie.
9.10u:  Inleiding door Mevr. I. Temmerman, dir. De Spiegel vzw, Mr. N. Van Calster, afdelingshoofd    
 O.P. en Mevr. I. V. d. Heuvel, psychiater De Spiegel vzw.
9.30u:  Risks of Acute and Chronic Alcohol Consumption on the Brain: insights from neuroimaging, Mevr. J.   
 Ceccarini, researcher te UZ Gasthuisberg, afdeling Nucleaire Geneeskunde en Moleculaire Beeldvorming,
10.20u: Spinning back in Control: lessen vanuit de neurobiologie en hoe deze onze behandeling voor akratisch   
 risico gedrag nog kan verbeteren, Dr. E. Vrieze, psychiater te UZ P.C. Kortenberg/Gasthuisberg.
11.10u :  Pauze met koffie.
11.25u:  Risico in de Hulpverlening, Mr. B. Gérard, docent bij Odisee en RisingYouth.
12.30u:  Lunch.
 
Namiddag:
13.15u: Gewaagde kruiwagenrace  met risicovolle teamopdrachten.
16u: Prijsuitreiking. 
16.15u:  Einde.
 
Inschrijvingen:
 
Voormiddag lezing: 
Externen: 40€ 
Cliënten:  Gratis.

Broodjeslunch inbegrepen.
Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Namiddag kruiwagenrace:
10€ per deelnemend team (4-5 personen met supporters)

Gelieve apart in te schrijven voor de voor- en namiddag. 

Inschrijving per mail aan ellen.vanoverstijns@despiegel.org met vermelding: 
- Lezing, naam en organisatie
- Race, teamnaam met aantal personen (bv team Turbo, 4) en organisatie

Gelieve te storten voor 18 mei op rekeningnummer BE28 3630 3758 5520  De Spiegel vzw, Pellenbergstraat 160 te 
3010 Kessel-Lo met zelfde vermelding als bij inschrijving per mail.

Verdere inlichtingen bij: Mevr. Nele Bluekens 016/46.10.18, nele.bluekens@despiegel.org. 



Informatie:

Na inschrijving voor de kruiwagenrace, ontvangt u twee weken op voorhand een mail met verdere concrete 
gegevens voor uw team. 
 
We kunnen u dit al meegeven: 

- U beschikt over een team van 4-5 personen, liefst aangevuld met supporters die luidkeels    
 kunnen aanmoedigen en soms moeten bijspringen.

- U beschikt over een kruiwagen die gepimpt is en maximum 1 meter breed, versiering    
 inbegrepen. Er is tijd en plaats voorzien om eventueel in de voormiddag hieraan de laatste    
 hand te kunnen leggen indien gewenst. 

- Uw team is passend gekleed bij de gepimpte kruiwagen. 

- Er worden prijzen uitgereikt voor originaliteit! 

- U bent bereid risico’s te nemen!

Wegbeschrijving:

Met openbaar vervoer vanuit Tienen: lijnbus 380 met als eindhalte Vlinderlaan (aan Carrefour).
Vanuit andere richtingen: trein tot Leuven, lijnbus 380/8, eindhalte Vlinderlaan (Carrefour) of lijnbus 7/9 eindhalte 
Oaselaan.
Van hieruit volgt u de wegwijzers: De Spiegel.
Parkeren aan De Spiegel is niet mogelijk. Gelieve te parkeren op de parking van de ketens langs de Tiensesteenweg 
(Carmi, …). 

In samenwerking met VAD 
en mede mogelijk gemaakt door:

Indivior, CM, FSMB, Nal Von Minden, KUL /UZ GHB, De Batterij, 
Serve the City Leuven, Potjèrkruiwagenkoers Ramsel, UCLL, 
Lyapunov, CIB, Your Design by Syl.

your.design@outlook.be
by Syl

0476 28 31 87


