Dagprogramma
9.15 uur

Onthaal

10.00 uur

Verwelkoming - Kristel Verheyden

10.10 uur

Bruggen - Dr. Peter Joostens

Bruggen zijn verbindende structuren. Ze kunnen monumentaal, ingenieus en architecturaal verbluffend zijn of onopvallend,
maximaal efficiënt en minimalistisch eenvoudig. Al te opvallend wapperende bruggen zorgen soms voor controverse. In dat
geval gaan sommigen liever discreet ondergronds. In deze case-report wordt aan de hand van een professionele biografie en een
persoonlijke getuigenis het belang van verbinding getoond: temporele, spatiale en interpersoonlijke. Bruggen tussen verleden,
heden en toekomst.

10.40 uur

Vrijheid in crisis - Dr. An Haekens

Hoe vrij is iemand met een (acute) psychiatrische aandoening?
In deze bijdrage willen we stilstaan bij de moeilijke problematiek van de oordeelsbekwaamheid van een persoon die lijdt aan
een psychiatrische stoornis. In hoeverre is iemand die lijdt aan een depressie, een eetstoornis, een verslavingsprobleem of een
andere psychiatrische aandoening bekwaam om beslissingen te nemen aangaande zijn eigen gezondheid? We gaan op zoek naar
hoe we met deze vragen zorgvuldig kunnen opgaan en wat we kunnen doen om de autonomie van deze patiënten te vergroten.

11.20 uur

Pauze

11.45 uur

Vrijheid en dwang - Prof. dr. Rik Torfs

Over de sprekers
Kristel Verheyden is teamcoördinator van Prisma 1, de crisis- en observatieafdeling
algemene regionale psychiatrie van de PK Broeders Alexianen Tienen.

Dokter Peter Joostens is psychiater op de afdeling Prisma (algemene regionale psychiatrie van de PK Broeders Alexianen Tienen), in het CGG Vlaams-Brabant-OostTienen, en in de CAD Hasselt. Hij is eveneens voorzitter van Forum Functie 4
- Vlaams-Brabant-Oost, sectie verslavingspsychiatrie van de VVP en van het forum
verslavingsgeneeskunde van de VAD.

Dokter An Haekens is hoofdgeneesheer van de psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Tienen.

Prof. dr. Rik Torfs is rector van de KULeuven.

Hoe vrij kunnen we zijn? Zijn we vrij als we denken het te zijn? Kunnen we wel vrij zijn? Durven we wel vrij te zijn? Wordt
dwang ons van buitenaf opgelegd of zit het verscholen diep in ons? Zijn er vormen van dwang die ons uiteindelijk bevrijden?

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Gedwongen opname: een epidemiologische aanpak
Dr. Katrien Schoevaerts

Een gedwongen opname is een ingrijpende maatregel met een grote individuele en familiale impact en maatschappelijke relevantie. In meerdere Europese landen neemt de incidentie van gedwongen opname over de laatste decennia toe. Desondanks zijn
de Europese epidemiologische data van gedwongen opname eerder schaars en weinig betrouwbaar. Om hier verandering in te
brengen, verzamelden en analyseerden we Belgische en Nederlandse epidemiologische data van gedwongen opname. We lichten
de resultaten en reflecties in deze lezing toe.

14.45 uur

Dokter Katrien Schoevaerts is werkzaam als afdelingspsychiater van de afdeling Ter
Berken (eetstoornissen) in de PK Broeders Alexianen Tienen. Zij is doctorandus in
opleiding aan de KULeuven, afdeling neurowetenschappen, onder het promotorschap
van Prof. Dr. Ronny Bruffaerts en Prof. Dr. Joris Vandenberghe.
Prof. dr. Sylvain De Bleeckere doceert aan de Universiteit Hasselt, Faculteit Architectuur en Kunst.

Democratische cultuur als therapeutisch huis
Prof. dr. Sylvain De Bleeckere

Hoe verhoudt de psychiatrische zorg voor de mentaal gekwetste mens zich tot de reële samenleving? Is die vraag relevant? Focust
de psychiatrie zich immers niet op het individu en zijn mentale huishouding? Of is er een andere benadering mogelijk? In
de lezing lichten we de implicaties van die vragen toe en reiken we een mogelijk antwoord aan via de fenomenologie van het
wonen en het menselijke thuisgevoel. Vanuit dat perspectief staan we stil bij de betekenis van de democratische samenleving.
De draagwijdte ervan naar de therapeutische zorg voor de mentaal, gekwetste mens blijkt uit een verkenning van enkele
cultuurfenomenen in de populaire beeldcultuur (soap) en de levensbeschouwende cultuur (films van Tarkovski, Von Trier/
architectuur van Libeskind).

15.45 uur

Slotwoord - Dr. Willy Simons

16.00 uur

Receptie

Psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Tienen

Dokter Willy Simons is psychiater op de afdeling Prisma 1, de crisis- en observatieafdeling algemene regionale psychiatrie van de PK Broeders Alexianen Tienen, en is
verbonden aan de EPSI-eenheid (UPC KU Leuven).
Het symposium ter ere van dokter Willy Simons zal doorgaan in zaal cc De Kruisboog (Sint-Jorisplein 20, 3300 Tienen, GPS-adres: Meendijkstraat). Deelname aan deze studiedag kost 45 EUR.
.
Accreditering is aangevraagd.
Psychiatrische kliniek Broeders Alexianen Tienen

