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Vier vormingsavonden

Donderdag 29 oktober 2020 – Kopschuif 
– Congrescentrum UPC KU Leuven – Campus Kortenberg – Leuvensesteenweg 517 – 3070 Kortenberg

Woensdag 16 december 2020 – Transitiepsychiatrie
Donderdag 4 maart 2021 – Shared Decision Making, het gespreksmodel voor de psychiatrie?
Donderdag 27 mei 2021 – Roze wolk, broze wolk. Zorg in de kritieke eerste 1001 dagen 
– Convent van Chièvres – zaal Willem Van Croye – Faculty Club – Groot Begijnhof 14 – 3000 Leuven

Livestreaming

Je kan aan deze vormingsavonden deelnemen via livestreaming of op locatie. Voor de livestreaming ontvang je op 
voorhand een Zoom-link. Voor de deelname op locatie is het aantal plaatsen beperkt. 

Inschrijven

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

Accreditering

Accreditering psychiatrie is aangevraagd. 
Voor de vorming Shared Decision Making is accreditering ethiek aangevraagd.

Kopschuif is een beklijvende, experimentele kortfilm die het 
stigma rond psychoses uit de wereld wil helpen. 

‘Kopschuif’ is Afrikaans voor een radicale mentale omslag. 
Puttend uit het psychiatrisch verleden van zijn acteurs en 
uit gesprekken met specialisten dompelt de regisseur de 
kijker onder in een surreële wereld die voor een handvol 
getormenteerde zielen soms bittere realiteit is. Op een plek 
waar communicatie een uitdaging is, brengt Kopschuif patiënt, 
hulpverlener en kijker dichter bij elkaar.

Cie Tartaren is een toneelgezelschap dat de meest kwetsbaren 
in de samenleving een veilige haven en de ruimte om te 
acteren biedt. Voor deze kortfilm sloegen ze met regisseur Roel 
Goyens de handen in elkaar en verplaatsten ze zich van de 
vertrouwde bühne naar het witte doek. 

De uitvergrote interpretaties van de realiteit kaarten mis-
vattingen over psychose aan en nodigen uit tot debat.

Kopschuif

Donderdag 29 oktober 2020 
Congrescentrum, campus Kortenberg

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 Inleidende lezing – dr. Zeno Van Duppen, psychiater en filosoof

20.00 Kortfilm Kopschuif (16’)

20.20 Nabespreking

21.00 Slot

Transitiepsychiatrie

Alarmerend veel jongeren vertonen een verhoogde 
kwetsbaarheid voor psychiatrische stoornissen in de 
turbulente jaren waarin ze opgroeien tot jonge volwassene. 
Maar  gepaste hulp zoeken of vinden ze vaak niet. Of hun 
vertrouwde jeugdzorg vindt geen vervolg in het zorgaanbod 
voor volwassenen. Hoe kunnen we dat vermijden?

Als jongeren opgroeien tot volwassene komen ze voor cruciale 
uitdagingen te staan. Zoals de keuze om verder te studeren of te 
gaan werken, of om zelfstandig of thuis te wonen: bij kwetsbare 
jongeren dikwijls een trigger voor psychische moeilijkheden. En 
hoewel de psychiatrische zorgnood bij jongeren aanzienlijk is, is 
hun zorggebruik laag. De stap naar hulp is immers groot en de 
psychiatrische zorgverlening zelf is vaak weinig toegankelijk. Bij 
jongeren die wel reeds zorg genieten is er een hoog risico op een 
breuk in de overgang van jeugd- naar volwassenenpsychiatrie.

Deze vorming geeft je een inleiding op lopend onderzoek naar 
het complexe transitievraagstuk. Aan de hand van casuïstiek 
en de ervaringen van jongeren leggen de experts Marina 
Danckaerts, Eline Wittevrongel en Ruud Van Winkel de link 
met de klinische praktijk.

Woensdag 16 december 2020
Convent van Chièvres

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 Transitiepsychiatrie
 prof. dr. Ruud van Winkel, psychiater en voorzitter leerstoel  
 Transitiepsychiatrie KU Leuven 
 prof. dr. Marina Danckaerts, diensthoofd kinder- en jeugdpsychiatrie 
 dr. Eline Wittevrongel, kinder- en jeugdpsychiater in opleiding
21.00 Slot

Shared Decision Making, het gespreksmodel voor de psychiatrie? 

Shared Decision Making is een gespreksmodel dat zich leent 
voor waardegevoelige beslissingen en past in de visie op 
persoonsgerichte zorg. 

Om tal van redenen krijgt dat model in Vlaanderen geen vaste 
voet aan de grond. Hoe kunnen we hinderpalen uit de weg 
ruimen? En wat zijn de mogelijkheden voor de toepassing 
van dat model in de geestelijke gezondheidszorg? 

Kan je Shared Decision Making aanwenden bij mensen met 
verminderde wils- of beslissingsbekwaamheid, bijvoorbeeld 
door een acuut psychiatrisch ziektebeeld? 
Eventueel biedt Substitute Decision Making een uitweg 
en moet iemand anders in hun plaats beslissen of hen 
vertegenwoordigen. 
Een andere mogelijkheid is Supported Decision Making, waarbij 

de patiënt juist ondersteund wordt in zijn ‘restbekwaamheid’ 
en eigen beslissingsproces. Maar hoe gaat dat dan in tijden 
van herstel, empowerment en ervaringsdeskundigheid? 

Donderdag 4 maart 2021 
Convent van Chièvres

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts

19.30 Shared Decision Making, het gespreksmodel voor de psychiatrie?
 prof. dr. Chantal van Audenhove, LUCAS - KU Leuven
 prof. dr. Joris Vandenberghe, psychiater

21.00 Slot

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. 
Een kind heeft niet alleen nood aan gezonde voeding, maar 
ook aan waardevolle relaties om zich te ontwikkelen. 

De eerste 1001 dagen in het leven van een kind zijn 
fundamenteel voor zijn cognitieve, socio-emotionele en 
biologische ontwikkeling. Voor de moeder kan deze periode 
gepaard gaan met vreugde en blijdschap, maar ook met 
angst, onzekerheid en verdriet. Voor een op de vijf wordt 
de roze wolk een broze wolk die een grote impact heeft op 
moeder, omgeving en (ongeboren) kind.

Donderdag 27 mei 2021
Convent van Chièvres

19.00 Onthaal

19.25 Welkom – prof. dr. Filip Bouckaert, hoofdarts 

19.30 Infantpsychiatrie  
 dr. Binu Singh, kinder- en jeugdpsychiater

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

21.00 Slot


