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— Vier vormingsavonden in Leuven en Kortenberg of online — 



Inschrijven
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Moeilijk te behandelen depressie – Donderdag 27 oktober 2022 – 19.00 uur
Online en op locatie – Congrescentrum UPC KU Leuven – Leuvensesteenweg 517 – 3070 Kortenberg
accreditering psychiatrie aangevraagd

Een transdiagnostische agenda voor psychiatrie – Donderdag 1 december 2022 – 19.00 uur
Online en op locatie – Convent van Chièvres – zaal Willem Van Croy – Faculty Club – Groot Begijnhof 14 – 3000 Leuven
accreditering psychiatrie aangevraagd

Samen leven met dementie – Donderdag 23 maart 2023 – 19.00 uur
Online en op locatie – Convent van Chièvres – zaal Willem Van Croy – Faculty Club – Groot Begijnhof 14 – 3000 Leuven
accreditering economie en ethiek aangevraagd

Langdurige klachten na covid-19 – Donderdag 11 mei 2023 – 19.35 uur
Online en op locatie – Auditorium Pentalfa – Herestraat 49 – 3000 Leuven
accreditering economie en ethiek aangevraagd



Uitnodiging UPC KU Leuven

Permanente vorming Psychiatrie

Donderdag 27 oktober 2022

Moeilijk te behandelen depressie



Ongeveer een derde van de patiënten met depressie 
bereikt geen aanhoudende remissie ondanks meerdere 
behandelingspogingen. 

De meeste richtlijnen voor de behandeling van 
depressie beschouwen het bereiken van aanhoudende 
symptoomremissie als het doel van de behandeling. 
Aanhoudende remissie is echter zeer onwaarschijnlijk na 
meerdere behandelingspogingen. 

Er werd een alternatief model voor ‘moeilijk te behandelen 
depressie’ opgesteld. Dat model accepteert dat het doel van 
de behandeling voor sommige patiënten kan verschuiven 
naar optimale symptoomcontrole in plaats van remissie.

In deze vormingsavond krijg je lezingen van de Amerikaanse 
professor Harold Sackeim, een internationale autoriteit 
in brain imaging, en van zijn Belgische collega en expert 
stemmingsstoornissen professor Koen Demyttenaere.

Moeilijk te behandelen depressie

Donderdag 27 oktober 2022 
Congrescentrum, campus Kortenberg

19.00 Onthaal 

19.25 Inleiding – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

19.30 Moeilijk te behandelen depressie 
 prof. dr. Koen Demyttenaere, academisch coördinator UPC KU Leuven

 Technieken voor hersenstimulatie bij therapieresistente depressie 
 prof. Harold Sackeim, PhD, Columbia University (VS)  
 en New York State Psychiatric Institute (VS)

21.00 Slot



Uitnodiging UPC KU Leuven

Permanente vorming Psychiatrie

Donderdag 1 december 2022

Een transdiagnostische agenda  
voor psychiatrie



Een transdiagnostische agenda voor psychiatrie

Niet-specificiteit is alomtegenwoordig in psychiatrie. 
Psychiatrische beelden bij kinderen, jongeren en volwassenen 
delen heel wat risicofactoren, biomarkers, en psychologische 
en neurofunctionele processen. Meerdere therapieën blijken 
breed toepasbaar over diagnoses heen. 

Een unidimensionele hypothese die deze gemeenschappelijk
heden capteert, werd recent stevig onderbouwd vanuit 
verschillende onderzoeksmethodes. De overkoepelende 
‘pfactor’ voorspelt iemands gevoeligheid voor 
psychopathologie, comorbiditeit, ernst en persistentie. Net 
als de gfactor bij intelligentie, is de pfactor allicht zelf het 
resultaat van gedeelde genetische en biosociale risicofactoren. 

Het bestaan van een gedeelde kwetsbaarheidsdimensie 
biedt perspectief voor universele preventie en 

transdiagnostische eerstelijnsbehandeling. Hoe kunnen we 
die unidimensionaliteit begrijpen, hoe groot is haar impact 
en hoe zou haar realiteit de klinische psychiatrie kunnen 
veranderen?

Donderdag 1 december 2022 
Convent van Chièvres, zaal Willem Van Croy

19.00 Onthaal 

19.25 Inleiding – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

19.30 Een transdiagnostische agenda voor psychiatrie
 prof. dr. Marina Danckaerts, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie  
 UPC KU Leuven 
 prof. dr. Zeno Van Duppen, psychiater UPC KU Leuven   
 e.a.

21.00 Receptie in zaal Lemaire



Uitnodiging UPC KU Leuven

Permanente vorming Psychiatrie

Donderdag 23 maart 2023

Samen leven met dementie



Samen leven met dementie

Het aantal mensen met dementie in onze samenleving 
neemt toe. Dementie heeft een impact op zo goed als alle 
levensdomeinen. De zoektocht naar een beter leven voor 
mensen met dementie vraagt dan ook om een veelzijdige 
benadering.

Naar aanleiding van het recent verschenen Dementia & 
Society, an interdisciplinary approach denken experten vanuit 
verschillende disciplines na over een inclusief beleid dat de 
levenskwaliteit van mensen met dementie en hun omgeving 
kan verhogen.

Deze vormingsavond wordt gecoördineerd door coauteur 
professor Mathieu Vandenbulcke en serveert je lezingen van 
experten van de KU Leuven met diverse achtergronden.

Dementia & Society, an interdisciplinary approach 
is uitgegeven door Cambridge University Press, 
2022. 54  auteurs werkten aan het boek mee, onder 
wie prof.  dr.  Mathieu Vandenbulcke (coredactie), 
prof. dr. Maarten Van Den Bossche, Lies Van Assche, PhD, 
prof. dr. Jan De Lepeleire en prof. Paul Enzlin, PhD, allen 
verbonden aan het UPC KU Leuven.

Donderdag 23 maart 2023 
Convent van Chièvres, zaal Willem Van Croy

19.00 Onthaal 

19.25 Inleiding – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

19.30 Samen leven met dementie
 prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie  
 UPC KU Leuven  
 e.a.

21.00 Receptie in zaal Lemaire



Langdurige klachten na covid-19

Uitnodiging UPC KU Leuven

Permanente vorming Psychiatrie

Donderdag 11 mei 2022 



Langdurige klachten na covid-19

Een groot aantal patiënten met covid-19 ontwikkelt 
langdurige klachten. De ernst en de aard van die klachten 
kunnen zeer variabel zijn: vermoeidheid, kortademigheid, 
problemen met geur en smaak, gastro-intestinale klachten, 
angst en depressieve klachten, cognitieve klachten, etc.

De heterogeniteit van de klachten vereist een inter
disciplinaire aanpak voor ten minste een deel van de 
patiënten en hersteltrajecten met snelle doorverwijzing 
naar een aangepast zorgpad. 

Dat zorgpad zal zich voor de meerderheid van de patiënten 
voornamelijk in de eerstelijnszorg situeren. Voor sommigen 
kan een intensievere en multidisciplinaire followup nodig 
zijn.

Deze vormingsavond is mee opgenomen in de lezingenreeks van Pentalfa KU Leuven.

Donderdag 11 mei 2023
Auditorium Pentalfa, KU Leuven

19.35 Onthaal 

19.50 Inleiding – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts UPC KU Leuven

19.55 Langdurige klachten na covid-19 in de huisartsgeneeskunde 
prof. dr. Birgitte Schoenmakers, Academisch Centrum 
Huisartsgeneeskunde KU Leuven 

 Potentiële hersteltrajecten 
 prof. dr. Wim Janssens, pneumoloog UZ Leuven

 Langdurige geur en smaakstoornissen na covid-19 
 prof. dr. Laura Van Gerven, neus-, keel- en oorarts UZ Leuven

 Neuropsychiatrische symptomen bij patiënten met langdurige covid:  
 verschillen en gelijkenissen met CVS 
 dr. Elfi Vergaelen en prof. dr. Lukas Van Oudenhove,  
 psychiaters UPC KU Leuven

22.00 Slot


