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Beste ISPS lid,
Tijdens de voorbije maanden hebben heel wat initiatieven in de schoot van ISPS Netwerk
Nederland - Vlaanderen vorm gekregen die zowel de intentie, de visie en de missie van
ISPS belichamen.
Ondertussen bezocht je wellicht de nieuwe site die jou zowel informatie, inzicht en
overzicht probeert te geven over wat er zoal rond psychose-gevoeligheid leeft dat bijdraagt
aan het doorbreken van het taboe en het diversi ëren van de benadering ervan.
In dit verband maken we jou graag attent op enkele tips om erin te navigeren.
Als je op de site komt dan zie je onder het hoofdmenu de aankondiging:

“In één oogopslag alle aanvullingen”

(https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl)
Handig als je wat vaker voorbij komt; je ziet direct wat er nieuw is!
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De website beoogt zoveel mogelijk onder de loep te houden waar de leden en bevriende
organisaties inzake psychose mee bezig zijn om zowel informatie, communicatie en
interactie levendig te houden.
Hoe rijker het spectrum van mogelijkheden om de dynamiek van psychose te belichten
hoe menselijker en veelzijdiger ze benaderd kan worden.
We zitten in een wereld vol beweging ook inzake psychose en wat dit betreft laat ISPS niet
op zich wachten.
We zijn daarom ook blij dat we in deze nieuwsbrief ook weer een aantal zeer interessante
initiatieven kunnen benoemen en aankondigen.

WELKOM NIEUWE LEDEN
Sedert het voorjaar, vanaf het moment dat de nieuwe website de lucht in ging hebben we
enkele nieuwe leden mogen begroeten.
Op de Vlaamse lijst tre en we dit jaar als nieuw lid aan:
Liesbeth Dockx, Lut De Rijdt, Mieke Jespers en Jef Lisaerde.
Van harte welkom!

INTERNATIONAL CONFERENCE ISPS PERUGIA 2022

Met groot enthousiasme vestigen we graag de aandacht op het komende congres in
Perugia, waaraan ook leden uit ons netwerk een interessante bijdrage leveren.
Het hele programma kan je lezen en overschouwen via deze link.
https://isps2021.it/wp-content/uploads/2022/05/Preliminary-Program_05_26.pdf
Het congres wordt bovendien verrijkt door een uitgebreid Art Festival, dat illustreert
hoezeer kunst, muziek en poëzie bijdragen aan een proces van reconstructie tijdens en na
een psychose. Een invalshoek die internationaal steeds meer aandacht krijgt en die het
belang van uitdrukken wat tijdens een crisis innerlijk beleeft wordt belicht.
In het San Pietro Convent zal er een tentoonstelling doorgaan over de kunst van
kunsttherapeuten met als focus op de relatie tussen patiënt en kunsttherapeut.
Alles over dit Art Festival op www.healingspaceshappening.it/
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Ook vanuit België en Nederland zijn er interessante bijdragen in het programma
opgenomen die je onder deze rubriek
in de vorm van het ingediende abstract kan nalezen.
Enkele van de ingediende en goedgekeurde abstracten vindt je hier:
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/#abstracten

ONLANGS GEHOUDEN WEBINARS
In mei werden twee interessante webinars georganiseerd die aan zeer actuele thema's
raken en tegelijk perspectieven geven om verbindend respons te geven aan wat nodig is
om een psychose zo veilig en constructief mogelijk te omkaderen.
HOE BLIJF IK ERBIJ?
Over de eerste op 10 mei met als thema “Hoe blijf ik erbij?” kan je een eerlijke feedback
van een deelnemer lezen onder deze link.
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/terugblik-op-ispsconferenties-en-webinars/#blij kerbij

De getuigenis evoceert de bijzondere sfeer van verbondenheid die tijdens het webinar
ontstond en die in het tweede en derde deel een veld opende waarin op heel kwetsbare en
krachtige wijze de ervaringsdeskundige, een familielid en een hulpverlener met elkaar in
de geest van Open Dialogue met elkaar in gesprek gingen.
Het was een openbaring te voelen en te ervaren dat dit online mogelijk was en dat de
deelnemers zich op deze wijze ook nauw betrokken voelden.
Omwille van respect voor de persoonlijke inbreng van deelnemers is enkel het eerste deel
opgenomen.
Dat betreft een drietal lezingen:
Eddy Smet vertelde vanuit het perspectief van de familie over de dubbele rol van de
familie; het eigen herstelproces en de ondersteunende rol bij het herstel van het
familielid of de naaste, maar ook over taboe, stigma en bemoeizorg.
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Emile Van Bellingen, ervaringswerker, vertelde vanuit het perspectief van de cliënt over
enkele initiatieven die zijn maatschappelijk en sociaal herstel gefaciliteerd hebben.

Dr. Wil Buis, psychiater, lichtte vanuit het perspectief van de hulpverlener toe hoe
hulpverleners het herstel van mensen met psychose/psychose-gevoeligheid kunnen
bevorderen.
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/terugblik-op-ispsconferenties-en-webinars/#blij kerbij

TERUGBLIK OP HET WEBINAR VAN DE “TE GEKKE MOEDERS” MET MARIE
BROWN
In het webinar op 13 mei gaf Maria Brown eerst een uitgebreid overzicht van wat er op
wetenschappelijk gebied al dan niet in beweging is rond dit thema. Waaruit bleek dat het
nog niet de aandacht krijgt die het verdient ondanks het feit dat het zich steeds vaker
aandient. In een tweede deel gaf Maria een inkijkje in de dynamiek van de postpartum
psychose en belichtte welke existentiële thema's rond moederschap hieraan raken.
Dit deel van de lezing openbaarde de gelaagdheid van het thema en de noodzaak om de
veranderingen die een vrouw tijdens en na de zwangerschap doormaakt mede in het zicht
te houden.

Graag verwijzen we in dit verband enkele interessante boeken van Maria Brown.
“Women & Psychosis Multidisciplnary Perspectives”.
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/terugblik-op-ispsconferenties-en-webinars/#postpartum
De recording van het webinar vind je onder deze link:
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/terugblik-op-ispsconferenties-en-webinars/#postpartum
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En ook op die pagina van onze site vind je een getuigenis van een deelnemer en een
terugblik van de organisatoren op het gebeuren.
En wie dat wil kan daar ook de Power Point presentatie van Marie Brown nog eens in zijn
geheel bekijken.
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/terugblik-op-ispsconferenties-en-webinars/#postpartum

ACTUALITEIT
Ook brengen we graag de volgende initiatieven onder de aandacht met

een verwijzing naar onze site

zodat je er meer informatie over kan vinden:

NIEUWE CONFERENTIES
CRAZYWISE CONFERENCE - THE INNER HEALER

op 7 juli 2022 in Amsterdam
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/#conferentiecrazy

WORLD ASSOCIATION OF CULTURAL PSYCHIATRY CONFERENCE
van 14 t/m 17 september in Rotterdam
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/#wacp

INTERNATIONAL CONFERENCE CULTURE & MENTAL HEALTH
op 24 en 25 november in Gent
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/#culturehealth

-.-.-.-.NIEUWS VAN EL CAMINO
Nieuwe data van “Open Kringen” bij El Camino vind je hier op de site aangekondigd:
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/plekken-van-herstel/allerlei-initiatieven/
#openkringen

-.-.-.-.VOORAANKONDIGING STUDIEDAGEN
Zaterdag 17 september in de Bijloke Campus te Gent

ZIEK VAN LIEFDE - over mystiek, erotiek en psychoanalyse
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/themadagen/#ziekliefde

PERMANENTE VORMING HERSTELGERICHTE GEESTELIJKE
GEZONDHEISZORG
Een tiental opleidingsdagen (masterclasses) van september 2022 tot juni 2023.
Aan de Universiteit van Gent
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/themadagen/#permanent

-.-.-.-.KUNST & LITERATUUR
Deze rubriek op onze site werd aangevuld met een boekbespreking door Margreet de
Pater van het bijzondere boek van Ewout Kattouw.

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/kunst-literatuur/boekbesprekingen/#ewout

-.-.-.-.-

OPROEP OM TE STEMMEN VOOR

ONZE KANDIDATEN VOOR HET EXECUTIVE COMMITTEE
2022-2025 van de ISPS International.
Margreet De Pater en Ludi van Bouwel hebben zich wederom kandidaat gesteld voor
het executive committee van 2022-2025.

margreet de pater
Je kan hen steunen door het formulier dat je ontving van ISPS internationaal inzake de
verkiezing van het nieuwe committee aangekruist terug te sturen.
Ze zijn beiden gemotiveerd en bereid om het Netwerk Vlaanderen en Nederland met hun
expertise en inzet te ondersteunen en om op internationaal vlak zowel het
onderzoeksveld als de uitwisseling mee vorm te geven. Met dank voor je steun en stem.

ludi van bouwel

IN DE PLANNING
WEBINAR IN NOVEMBER MET PESACH LIGTENBERG

De werkgroep Soteriahuizen in Vlaanderen, bevolkt door enkele leden van onze
vereniging, plannen een webinar met Pesach Lichtenberg op 15 november van 13.00 tot
15.00 uur.
Pesach Lichtenberg is als psychiater werkzaam in een Soteriahuis in Israel waar
meerdere Soteriahuizen operationeel zijn en ook door de staat worden gesteund.
In de loop der jaren ontwikkelde zich ook een samenwerkingsverband met ziekenhuizen.
Hij zal over zijn jarenlange ervaring vertellen en er zal ruimte worden gecreëerd om
vragen te stellen.
Meer info over dit programma volgt later.

TOT ZIENS
In de hoop jou in Perugia te ontmoeten wensen we jou een goede zomertijd toe met tijd
en ruimte om inspiratie op te doen en van anderen te leren.
Wie graag informatie over eigen initiatieven en studiedagen door wil geven kan contact
opnemen met:
info@isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl
Met vriendelijke groeten namens het ISPS bestuur,
Huguette Beyens

OP ZOEK NAAR FOLDERMATERIAAL VAN DE VERENIGING
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/de-folder/

Voorzitter ISPS Netwerk Nederland-Vlaandere
Margreet de Pate
Buitenwatersloot 12
2613 SV Delf
Nederlan
margreet.depater@ziggo.nl

Redactie Nieuwsbrie
Margreet de Pater
margreet.depater@ziggo.nl
Huguette Beyen
huguetteb@poustinia.be
Algemene info
info@isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl
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eerdere nieuwsbrieven blijven te lezen op
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/denieuwsbrief/

d


©	

ISPS Netwerk Nederland-Vlaandere

