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Wanneer? 

Donderdag 3 oktober 2019 – Van psychiatrisch stigma naar psychogenocide, vroeger en vandaag

Donderdag 12 december 2019 – Dementie 2030: wat brengt de toekomst?

Donderdag 5 maart 2020 – Walking a thin line... De behandeling van anorexia nervosa als waagstuk

Donderdag 28 mei 2020 – Roze wolk, broze wolk. Zorg in de kritieke eerste 1001 dagen

Waar? 

Convent van Chièvres – Zaal Willem Van Croye - Faculty Club – Groot Begijnhof 14 – 3000 Leuven

Inschrijven

Deelname is gratis, inschrijven verplicht via upckuleuven.be/permanentevorming

Accreditering

Vormingsavond oktober: accreditering economie en ethiek aangevraagd

Vormingsavonden december, maart en mei: accreditering psychiatrie aangevraagd

De massamoord op psychiatrische patiënten tijdens 
het naziregime was het absolute dieptepunt van het 
psychiatrische stigma en de zwartste bladzijde uit de 
geschiedenis van de psychiatrie. 

Tijdens deze vormingsavond gaan we na 
of sommige aspecten en wortels van die 
verschrikking misschien ook vandaag 
voortwoekeren, en onder welke gedaante. 
Gastpreker psychiater Erik Thys verrichtte 
onderzoek rond dit onderwerp en schreef 
Psychogenocide, een boek over de genocide 
van de nazi’s op hun eigen burgers met een 
psychiatrische problematiek of handicap.

Van psychiatrisch stigma naar psychogenocide, vroeger en vandaag

Donderdag 3 oktober 2019

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Pascal Sienaert, psychiater

19.30 Van psychiatrisch stigma naar psychogenocide, vroeger en vandaag 
 dr. Erik Thys, PhD, psychiater

21.00 ReceptieCoverbeeld uitnodiging Slachtoffers van Action T4, het naziprogramma voor 
onvrijwillige euthanasie van psychiatrische patiënten © Belga Image

Dementie 2030: wat brengt de toekomst? 

Onze bevolking wordt ouder. De volgende jaren zal in ons 
land en wereldwijd het aantal mensen met dementie sterk 
toenemen. Maar ondanks decades onderzoek zijn er nog 
geen curatieve behandelingen voor dementie. 

Toch biedt de hoge vlucht van technologische 
ontwikkelingen ongekende perspectieven om in de nabije 
toekomst neurodegeneratieve aandoeningen beter te 
kunnen begrijpen en de zorg voor patiënten te verbeteren.

Deze vormingsavond brengt je een overzicht van nieuwe 
denkrichtingen in dementieonderzoek en toepassingen van 
technologische innovaties in de zorg voor patiënten met 
neurodegeneratieve aandoeningen.

Donderdag 12 december 2019

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 Dementie 2030: wat brengt de toekomst?  
 prof. dr. Mathieu Vandenbulcke, diensthoofd ouderenpsychiatrie  
 prof. dr. Maarten Van Den Bossche, ouderenpsychiater 
21.00 Receptie

Walking a thin line… De behandeling van anorexia nervosa als waagstuk

Als een ondervoede patiënt met anorexia nervosa, jong of 
oud, zich aanmeldt voor behandeling, is gewichtsherstel 
meestal topprioriteit. Eten is het medicijn. Historisch én 
volgens de actuele richtlijnen zijn cognitieve gedragstherapie 
en (multi-)familie therapie aangeraden interventies. 

Maar onderzoek toont aan dat ongeveer de helft van de 
patiënten die een gezond gewicht bereikten na behandeling 
kampen met herval binnen het jaar. Hun lijden is groot, de 
psychosociale impact ingrijpend, de problematiek (levens)
gevaarlijk. Er is dus een grote behoefte aan bijkomende, 
hoopgevende therapiemethodes zowel bij zorgteams voor 
kinderen, jongeren en volwassenen, als bij patiënten en hun 
familie zelf.

In deze vormingsavond frissen we de gevestigde 
behandelrichtlijnen voor anorexia nervosa bij kinderen 
en volwassenen op. Daarnaast maken we ruimte voor 
beloftevolle, nieuwe invalshoeken uit de klinische praktijk.  

Donderdag 5 maart 2020

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 Walking a thin line...  
 De behandeling van anorexia nervosa als waagstuk 
 prof. dr. Elske Vrieze, psychiater 
 dr. Elke Van Roie, kinder- en jeugdpsychiater

21.00 Receptie

Roze wolk, broze wolk. Zorg in de kritieke eerste 1001 dagen

Tijdens deze vormingsavond sta je stil bij psychopathologie
in het prille leven, zowel vanuit het perspectief van de 
moeder als van het kind.

Het peripartum is een fase met vele ambivalente gevoelens. 
Ze kan gepaard gaan met vreugde en blijdschap, maar ook 
met angst, onzekerheid en verdriet. Voor een op de vijf 
moeders wordt de roze wolk een broze wolk... Die broze wolk 
heeft een grote impact op de moeder, op haar omgeving en 
het (ongeboren) kind.

De eerste 1001 dagen in het leven van een kind, van conceptie 
tot twee jaar na de geboorte, zijn fundamenteel voor zijn 
cognitieve, socio-emotionele en biologische ontwikkeling. 
Een kind heeft niet alleen nood aan gezonde voeding, maar 
ook aan waardevolle relaties om zich te ontwikkelen.

Donderdag 28 mei 2020

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts 

19.30 Perinatale psychiatrie  
 prof. dr. Titia Hompes, peripartaal psychiater 

20.15 Infantpsychiatrie  
 dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater

21.00 Receptie


