NIEUWSBRIEF - FEBRUARI 202
Beste ISPS lid
Wij wensen alle lezers een fascinerend 2022 toe
Het werken met mensen in een psychotische crisis is een creatief proces.
Altijd leerzaam. Soms moeilijk.
Soms zijn er situaties die veel tegelijk vragen
Gelukkig is er steeds meer samenwerking tussen hulpverleners, mensen
met ervaring met psychose, familieleden, onderzoekers, ontwikkelaars van
nieuwe werkwijzen. Iedereen heeft zijn eigen wijsheid
Omdat we contact met elkaar hebben kunnen we steeds beter goede
psychosezorg ontwikkelen
De doelen veranderen; niet het onderdrukken van psychose, maar het
integreren van de psychotische ervaringen, herstel, veroveren van een
waardig bestaan, winnen veld
We wensen ieder lid een krachtige motivatie toe om nieuwe mogelijkheden
die zich tonen zoveel mogelijk aan te spreken
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ISPS Nederland -Vlaanderen poogt hieraan tegemoet te komen door een
forum te creëren waarin zowel informatie, onderzoek, dialoog, studie en
ontmoeting centraal staan
Verschillende middelen worden hiervoor ingezet:
Een website ( https://www.isps-onlineconference.nl ) die vooral bedoeld is
om het werk van leden te belichten en te ondersteunen, studiedagen en
webinars om van elkaar te leren, contact leggen met aanverwante
organisaties, een nieuwsbrief versturen die jou met regelmaat op de hoogte
houdt van actuele events en ontwikkelingen rond de omkadering van de
psychose-gevoelige persoon
Mensen met ervaring maken niet enkel actief deel uit van het bestuur, ze
spelen ook een rol in het organiseren van studiedagen en webinars

Zodat zowel ervaringsdeskundigen, familieleden en zorgverleners
gelijkwaardig in dit proces van wederzijdse bevruchting en ondersteuning
bewegen
Belangrijk om weten is dat deze nieuwsbrief in de toekomst steeds meer
zal aansluiten bij de website.
Je wordt als lezer van de nieuwsbrief via een link naar onze website
uitgenodigd om een volledig artikel te lezen of meer inzicht te krijgen in
het programma van een webinar of studiedag of om een lmpje te bekijken
van bv. een keynote spreker van een congres dat je niet kon bijwonen of
integraal volgen.
Op deze wijze kan je bewuster een keuze kan maken om wat langer stil te
staan bij wat jou interesseert
Ook word je geïnformeerd over aanvullingen op de website die in volle
opmaak is en voortdurend verandert
Aarzel niet om iemand van de redactieraad
margreet.depater@ziggo.nl of huguetteb@poustinia.be
te raadplegen als je als lid op één of andere wijze een event of je eigen
werk in het veld rond psychose onder de aandacht wil brengen
Een keer per jaar gaat een ledenraadpleging door waar je ook je eigen stem
kan laten horen of een voorstel kan indienen
Kijk eens voor uitgebreide informatie over de voordelen van het
lidmaatschap van de ISPS Nederland-Vlaanderen op onze site:
https://www.isps-onlineconference.nl

NIEUWE EVENT
Dit jaar staan een aantal nieuwe interessante events op het programma
waar we nu al je aandacht op willen vestigen
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Online symposium KWIER over adolescentie, transgender en quee
3 februari 2022 in het UPC Kortenber
Meer info: https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/kwier

24 Uurs zor
17 februari 202
Een thema-dag om samen stil te staan bij
“Professionele afstand /nabijheid
Vanuit ISPS (International Society for Psychological and Social
Approaches to Psychosis) zijn we sinds het najaar van 2018 met een aantal
verpleegkundigen uit UPC KuLeuven campus Kortenberg, Ligant
Limburg, PZ Onze LieveVrouwziekenhuis Brugge, Psychiatrisch
ziekenhuis Bethanië Zoersel gestart met het samenbrengen van een
netwerk van verpleegkundigen uit Vlaanderen.
ISPS is een bestaand internationaal netwerk van psychiaters, psychologen,
hulpverleners en ervaringsdeskundigen die geïnteresseerd zijn in een
psychotherapeutische behandeling van psychose. Zij deden al veel
onderzoek en werken behandelmethoden uit voor psychose. Er bestaat
veel expertise binnen ISPS
Omwille van het belang van verpleegkundige betrokkenheid bij de
behandeling van mensen met een gevoeligheid voor psychose werd vanuit
ISPS, via huidig voorzitter dr. Ludi Van Bouwel, de vraag gesteld om een
verpleegkundig netwerk uit te bouwen binnen ISPS Lowlands.
Ons doel is het delen van ervaringen en kennis rond verpleegkundige
benaderingen bij psychose. Dit om een stem te krijgen/hebben in de
multidisciplinaire werking en behandeling van een persoon met
psychosegevoeligheid. We willen mee werken aan bestaande congressen
van ISPS, zowel lokaal als internationaal. We zijn op zoek naar
verpleegkundigen over heel Vlaanderen om hierbij aan te sluiten
Wat we ondertussen realiseerden
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Voorstelling van ons opzet op studiedag in Sint-Niklaas “Buiten
de lijntjes kleuren” in PC St-Hiëronymus op 23 november 2018
Bezoek aan collega’s in Noorwegen en deelname aan hun lokaal
ISPS congres (januari 2019
Workshop op het NVKVV-congres in Oostende dit jaar (maart
2019
Abstract ingediend om een workshop te brengen op het
internationaal ISPS-congres in Rotterdam (2019) wat werd
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goedgekeurd met de titel: ‘Bridging our own gaps’. De
workshop werd gebracht met als titel ‘Mental Health Nursing in
Psychosis’ met verpleegkundigen uit het UPC Kortenberg en
Ligant in samenwerking met verpleegkundigen uit Noorwegen,
Tanzania en Ethiopië.
Samenkomsten/vergaderingen met verpleegkundigen uit UPC
Kortenberg, Ligant Limbrug , Bethanië Zoersel, O.L.V-ziekenhuis
Brugge, PSC Leuven, Psychiatrisch ziekenhuis Munsterbilzen,
OPZ Geel (sinds academiejaar 2019-2020). Thema’s van deze
vergaderingen waren o.a. voorstelling van ISPS, de rol en betekenis
in ons werk als verpleegkundigen binnen de psychosezorg, omgaan
met afdelingsregels, impact van covid-tijden op verpleegkundige
benaderingen, het belang van wandelen
Samenstellen van de huidige stuurgroep met verpleegkundigen
uit UPC Kortenberg, Ligant Limburg, Bethanië Zoersel en OLVziekenhuis Brugge
Een abstract ingediend voor het internationaal ISPS-congres van
2022 dat zal doorgaan in Perugia met de titel: ‘Lets Move and
Groove Together’. Betreft de beleving en betekenis rond samen
wandelen.

Graag zouden we het bestaande netwerk verder willen uitbouwen en
zouden we verpleegkundigen uit uw teams willen uitnodigen om deel te
nemen aan groepsgesprekken waarin we blijvend nadenken om over de rol
en de betekenis in ons werk als verpleegkundigen binnen de psychosezorg
en de benaderingen die we hanteren. Op die manier trachten we een
warme, kwaliteitsvolle zorg te organiseren voor personen met een
gevoeligheid voor psychose.
We stellen voor om dit najaar jaar samen te komen op 17 februari 2022
van 15.00 u tot 17.00 u in het UPC Kortenberg, Leuvensesteenweg 517 te
Kortenberg. Thema van de die dag is : ‘professionele afstand /nabijheid’
De locatie van de samenkomsten varieert
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Mogen we u vragen om deze brief te verspreiden in uw organisatie binnen
de verpleegkundige teams die werkzaam zijn in de psychose zorg.
Geïnteresseerden kunnen zich in schrijven tot en met 10 februari 2022 via
wouters.gert@telenet.be

Indien er geïnteresseerden verpleegkundigen zijn om mee in de kerngroep
te zitten van ISPS Vlaanderen, dan horen we dat graag. Hoe meer
organisaties uit Vlaanderen leden vertegenwoordigen binnen de psychose
zorg, hoe beter een goede en humane kwaliteitszorg kan gegeven worden.

Webinar “Hoe blijf ik erbij
3 x 3 perspectieven op psychose-gevoelighei
10 mei 2022 van 16.00 tot 19.00 uu
In deze webinar onderzoeken we samen de vraag
“Hoe blijf ik er bij?” vanuit drie verschillende perspectieven
We creëren samen meerstemmigheid, vanuit mensen met eigen ervaring,
familie-ervaring en professionele ervaring rond psychosegevoeligheid – in
ruimere uitwisseling en co-creatie met alle deelnemers van deze webinar
Wat verstaan we onder re-integratie
Op welke manier kan onderlinge nabijheid en verbindende psychotherapie
ervoor zorgen dat we exclusie voorblijven en tegelijk de nodige aandacht
geven aan meer actieve re-integratie
Hoe kunnen we mensen er bij houden
Hoe kunnen mensen er blijven bij horen
Hoe kunnen we zelf ook mensen nabij blijven
Op welke manier behouden we als familie, vrienden, buurt, maatschappij
en medeburgers verbinding met mensen en hun naasten
Op welke manier kunnen we hiervoor samen mogelijkheden verkennen,
zonder de ogen te sluiten voor de harde realiteit
We bekijken deze thema’s vanuit diverse perspectieven op
psychosegevoeligheid
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Het vroeg onderkennen van de eerste voortekenen en de warme
omkadering van een crisis zijn belangrijk om het gevoel van er niet meer
bij te horen, voor te blijven
Hoe kunnen we mensen bij de eerste ontmoeting opnieuw in verbinding
krijgen
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Ook voor bijkomende vragen kan u zich richten op dit email adres.

Op deze manier kan een creatief veld ontstaan waarin gezamenlijke
verbinding en hoop weer mogelijk i
– en waarin we verder vorm geven aan de vraag “hoe blijf ik er bij?
Meer praktische info volgt later

ISPS Perugia 202
Co-constructing Healing Place
Wednesday, 31 August 2022 - Sunday, 04 September 202
Perugia, Ital
The International Organising Committee of the 22nd International
Conference of the ISPS look forward to welcoming you to Perugia in Italy
on 31st August - 4th September, 2022
Conference themes
CLOSING ASYLUMS / OPEN HEALING SPACE
INTERSUBJECTIVITY AND PSYCHOSI
FAMILY INTERVENTIONS - EARLY INTERVENTION
TRAUMA, STRESS, ILLNESS AND PSYCHOSI
COVID PANDEMIC COMMUNITY AND PSYCHOSI
CREATIVITY AND NEW THERAPIES FOR PSYCHOSI
Meer info op: https://isps2021.it

De vereniging SIMILES
in Vlaanderen organiseert open infoavonden over een Soteriahuis
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Een Soteriahuis is een kleinschalige therapeutische gemeenschap.
Het kan een alternatief zijn voor een ziekenhuisopname.
In België zijn ze een ontbrekende schakel in de psychose-zorg en zouden
een waardevolle aanvulling zijn op het zorglandschap.
Welke loso e ligt er aan de basis?
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Hoe kunnen we ook achteraf mensen met dergelijke ervaringen nieuwe
kansen bieden in de maatschappij

En wat maakt een Soteriahuis zo bijzonder
Website van Similes: https://nl.similes.be
Manifest Soteriahuizen: https://nl.similes.be/nieuws/manifestsoteriahuizen
Komt er een Soteriahuis in Brussels?: https://activiteiten.similes.be/
activiteiten/activiteit-detail/696/komt-er-een-soteriahuis-inbrussel#.Ye0ggS-iFqu

NIEUWE ONTWIKKELINGE
Praktijkontwikkeling rond Open Dialogue in Vlaanderen
Open Dialogue is op de eerste plaats een doelgerichte benadering van
psychiatrische zorg en behandeling die zo snel mogelijk verbinding en
samenspraak zoekt met álle betrokkenen, door in brede gesprekken
open naar de verschillende ervaringen en perspectieven te luisteren.
Op die manier kan ook samen naar betekenis, mogelijke doelen, krachten,
hulpbronnen en andere oplossingen worden gezocht – en kan tijd én
toekomst worden gewonnen.
We verwijzen u graag naar onze site voor uitgebreide informatie
Klik even op het hoofdje “Benadering van psychose” bovenaan de site
https://www.isps-onlineconference.nl

Informatie over diverse benaderingen van psychose
vind je ook op de site van ISPS internationaal
http://www.isps.org/index.php/learning-resources/learning-resources/
speci c-methods-of-therapy

Nieuw innovatief initiatief: VZW Coconuts in Kessel-lo ( Leuven
Lanceringsfeest op 17 februari 2022 om 20 uur
COCONUT
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Making room with Madnes

It is in playing and only in playing that the individual child or adult is able
to be creative and to use the whole personality, and it is only in being
creative that the individual discovers the self
D.W. Winnicott

-

‘Making room with Madness’, de baseline van Coconuts. Want dat is wat
Coconuts wil: ruimte creëren. Ruimte creëren voor de gekheid en de
speelsheid die in ons allen zit. Het lijkt zo simpel, maar is het dat?
Wat zijn de voorwaarden om met gedachten en ideeën te kunnen spelen?
Welke plaats is noodzakelijk om tot een creatief proces te kunnen komen?
Waarom vergeten we snel dat gedachten, gedachten zijn en geen daden
impliceren. Maar hoe kan iemand leren spelen met ideeën en gedachten?
Hoe kan iemand zo een mentale plaats ontwikkelen? Hoe komen we
opnieuw tot eenruimte waar we samen spelen en de wereld bespelen
Er wordt tegenwoordig veel te weinig gespeeld. Echt spelen ontstaat in het
alsof. We doen alsof de stoel een paard is. En dat paard rijdt zalig, geen
enkel paard kan tippen aan dat van mij. Daar, die plaats waar je je nu dat
paard inbeeldt, daar willen wij het over hebben. Die plaats verdien
uitbreiding en versteviging. Coconuts richt zich op die plaats. Coconuts is
die plaats. We zijn een plaats waar alles kan en alles mag, maar niets is ook
ok.
Coconuts wil helpen om je eigen Coconutsspace te creëren, bestendigen en
begrenzen, waar binnen- en buitenwereld (opnieuw) met elkaar verbonden
raken
Coconuts is een creatieve plek, te Leuven, voor jongvolwassenen die
richting zoeken. We bieden hen ruimte om hun plaats in de maatschappij
(opnieuw) te kunnen vinden en hun levenslust (opnieuw) te kunnen laten
zien aan de hand van kunst, design en sociaal ondernemerschap. Samen
met artiesten, designers en experten werken we aan een inclusieve
samenleving waar verbeelding zorgt voor verbinding.
Per half jaar start een traject voor 8 deelnemers waarmee we co-creatief
een magazine maken. We vormen samen de redactie van Coconuts.
Nadien kan men kiezen om meer verantwoordelijkheden op te nemen
binnen Coconuts of zijn eigen weg te gaan
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Meer info op: https://www.coconuts-space.be

en inschrijvingen op: hello@coconuts-space.be

INTERESSANTE INFORMATI

Psychosenet Vlaanderen organiseerde een interessante avond over haar
werking met de medewerking van o.m Dirk de Wachter en Stijn Van
Heule
Je kan de opname van de avond hier bekijken:
De livestream van vrijdag 26-11-202
https://www.psychosenet.be/ontdek-psychosenet/
Het artikel in De Standaard over PsychoseNe
www.psychosenet.be/publications/pillen-helpen-maar-belangrijker-isopnieuw-een-doel-te-vinden/
Psychosenet vind je op: www.psychosenet.be

Op 30 november 2021 werd in het UPC Kortenberg een boeiend
symposium gegeven naar aanleiding van het verschijnen van twee
boeken
“Psychose bij jongeren. Helpen bij de zoektocht naar identiteit”
is van de hand van de psychologen Mariska Christianen, Freek Dhooghe
en Jef Lisaerde van het UPC KU Leuven, alledrie psychose-experts
verbonden aan het mobiele zorgteam voor vroege interventie bij psychose.
Meer info: https://www.upckuleuven.be/nl/mobiele-teams/mobiele-zorgpsychose
“Waarom een psychose niet zo gek is.”
Het verhaal achter hoop en herstel is het nieuwste boek van klinisch
psycholoog en psychoanalist Stijn Vanheule (https://www.ugent.be/psync/
nl/wie/vanheule_stijn
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De opnames van dit symposium staan nu online:
https://www.upckuleuven.be/nl/agenda/psychose-bij-jongeren-symposiummet-boekpresentaties

PSYCHIATRIE EN FILOSOFI
De presentaties van het Congres “Too mad to be true” zijn te zien
I am happy to inform you that meanwhile we have uploaded a considerable
number of the presentations of last year in Ghent. The full list is found
here: https://www.psychiatrieen loso e.nl/all-presentations-tmtbt
Most of these presentations are now online accessible to everyone. When
you 'd prefer to have the video only accessible to the conference
participants, let us know, and then we add a password to it. The password
for the videos that are password protected is, and will remain: Gent2021
It is quite a list, but there are still more to follow, which we will upload
over the next couple of weeks
To those who missed it, once again the call for papers following the
conference
We wanted to notify you about a special issue in Philosophical
Psychology which will be dedicated to the subject(s) of our conference.
The call for papers and the themes of the issue are now available online see https://think.taylorandfrancis.com/special_issues/philosophicalpsychology-philosophy-psychopathology/
This might be an opportunity for some of you to rework their presentations
of the conference to a standalone paper. In any case, you are all warmly
invited to do so and to submit your papers.
Deadline for the issue is June 2022 - all submissions will be subject to
peer review and have to comply with the guidelines of Philosophical
Psychology. Guest editors for the issue will be Jasper Feyaerts and Rob
Sips; invited contributors include some of the keynotes of the conference
Finally, via this list we send you only info around Ghent conference
related issues. When you'd be interested in more news on philosophy and
psychiatry, sign up to our other monthly newsletter: https://us13.listmanage.com/subscribe?u=e0b5bc3ceaff83bed021cbac8&id=f10959545f It
is mainly in Dutch, but some events and announcements are also in
English.
Happy Chinese New Year to all of you,

.


.


.


 


 


fi

E


fi

.


s


:


Wouter Kuster

OVER PLEKKEN VAN HERSTE
Op onze website vind je een rubriek over “Plekken voor herstel”,
waar je allerlei informatie vindt over innovatieve initiatieven,
die ruimte bieden voor de opvang van personen met psychosegevoeligheid.
Ook vestigen we graag de aandacht op een gids van de WHO
(World Health Organization) uitgekomen op 9 juni 2021:
Guidance on community mental health services:
Promoting person-centered and rights-based approaches.
Klik even op het hoofdje “Plekken van herstel” bovenaan de site
https://www.isps-onlineconference.nl
Je kunt daar die bijzondere gids ook downloaden
Ook komt u daar lms en artikelen tegen van Plekken van Herstel in
Zweden, Vlaanderen en Nederland
En informatie over het KAOS atelier
Over de kleinschalige zorgorganisatie “BijBram”en
Centrum “De Brouwerij”.
Allemaal terug te vinden onder de rubriek “Plekken van Herstel” op onze
site: https://www.isps-onlineconference.nl
En als laatste een verwijzing naar de Peer Respite Soteria Summit van
oktober 2021 waaraa
Elke Haerick, Dag van Wetter en Huguette Beyens van de Soteria
werkgroep Vlaanderen hun medewerking hebben verleend
Alle lms van alle bijeenkomsten zijn daar nog terug te zien
https://www.alternatives-conference.org/peerrespitesoteriasummit
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DE RUBRIEK
“BOEK-, FILM- KUNST- EN ARTIKELBESPREKINGEN

Dit zijn de nieuwe toevoegingen
Wil je deze artikelen lezen dan ga je even naar de site
https://www.isps-onlineconference.nl
rechtsboven het knopje “Boek, lm, artikel enz
Artikelen over psychose
“Vrint verbindt
10 jaar multidisciplinaire ambulante zorg bij vroege psychose
L. De Coster, L. van Bouwel, C. Struyven
“Behandeling van een psychotische crisis-een zoektocht naar
verbinding en betekenis
L. van Bouwe
“Pschychose, van complex naar gelaagde inhoud
F. Dhooghe, M. Christanen, J. Lisaerde, L. Lambrechts, G. Hanno
“Een sprong in het diepe: therapeutische diagnostiek bij adolescenten
met een psychosegevoeligheid
J. Lisaerde, L. De Rijd
“Psychofarmaca: pleidooi voor een voorzichtig beleid bij vroege
psychose
L. van Bouwel
“Brief aan de redactie: De kunst van psychose
E. Thijs
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BEVRIENDE ORGANISATIE

ISPS Netwerk Nederland-Vlaandere
Buitenwatersloot 12
2613 SV Delf
Nederlan
margreet.depater@ziggo.nl
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Redactie Nieuwsbrie
Margreet de Pater
margreet.depater@ziggo.nl
Huguette Beyen
huguetteb@poustinia.be
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