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Beste, 

De zomer gleed voorbij met in haar zog de spannende voorbereiding voor het 
internationale ISPS congres “Co-constructing Healing Spaces” in Perugia.  

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/terugblik-op-isps-
conferenties-en-webinars/#Perugia 

Heel wat afspraken tussen leden werden kortgesloten en door de jury aldaar aanvaarde 
abstracten uitgewerkt met als gevolg een vruchtbare bijdrage van enkele ISPS-leden uit 
Nederland en Vlaanderen waar tevreden en dankbaar op terug gekeken kan worden. 

Ondertussen werd er door enkele leden druk vergaderd en gewerkt aan het brainstormen 
over het aansnijden van actuele thema's voor studiedagen en ook dit leidde tot twee heel 
concrete boeiende initiatieven. 

Graag belichten we als eerste het komende webinar op dinsdag 15 november van 13.00 
tot 15.00 uur met Pesach Lichtenberg,  
een initiatief dat ontstond uit een samenwerkingsverband van de ISPS en de werkgroep 
Soteria-huizen in Vlaanderen.  

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/plekken-van-herstel/soteria/#werkgroepsot 
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In Vlaanderen is sedert enige tijd de belangstelling voor het oprichten van een Soteria-
huis zeer toegenomen. Door de inzet van de familieorganisatie Similes, 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/ervaringsdeskundigen-2/initiatieven-van-
familieleden/#similes 
konden een aantal avonden in de steden van verschillende regio's in Vlaanderen, 
geïnteresseerden gevoelig sensibiliseren om mee te werken aan het tot stand komen van 
een plek waar gasten tijdens hun crisis veilig omkaderd kunnen worden en tegelijk deel 
kunnen blijven uitmaken van een gemeenschap omdat een Soteria-huis in haar opzet en 
samenwerkingsverband integratie centraal stelt. Wat nadien voor het heropnemen van de 
draad van het gewone leven door de persoon met psychose-gevoeligheid een enorm 
voordeel kan zijn. 

 

Being with, het met aandacht aanwezig zijn bij, dat een Soteria-attitude typeert, blijkt 
bovendien zeer inspirerend te werken voor wie werkzaam is in de reeds bestaande kaders 
waar mensen in crisis omkaderd worden.  

Dat er door wederzijdse kruisbestuiving een bevruchtend samenwerkingsverband 
tussen een Soteria-huis en een ziekenhuis mogelijk is wordt zeer zichtbaar in de 
jarenlange evolutie van twaalf Soteria-huizen in Israël waarover  
Dr. Pesach Lichtenberg, psychiater en initiator van deze werking  
ons een boeiend verhaal komt vertellen in het webinar van 15 november.  

Wie graag meedoet aan het webinar schrijft zich in middels een mail naar: 
info@isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl 

 
Een aanrader voor wie graag vragen die leven en rijzen rond het oprichten van een 
Soteria-huis beantwoord hoort en ziet.  
Of voor ervaringsdeskundigen die graag op de hoogte willen zijn van alternatieven voor 
een ziekenhuis opname als deze om één of andere reden op weerstand stuit. 
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De rijke ervaring van Dr. Pesach Lichtenberg maakt hem tot een ervaren spreker die de zin 
voor realiteit niet verliest en denkt en voelt vanuit een perspectief van wat reëel haalbaar 
is zonder in strijd te gaan met, maar met een intentie samen te werken met ieder die 
begaan is met de kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg, die gezien de vele nieuwe 
invalshoeken waarmee nu naar crisis kan worden gekeken in de toekomst hopelijk het 
omkaderen van een crisis steeds gunstiger kan beïnvloeden. 
In elk geval wil de ISPS hiervoor een podium bieden en in haar werking de vensters en 
deuren openhouden om voorbij de grenzen van wat reeds gekend en verkend is te 
bewegen en ervaringen van anderen hierbij niet uit te sluiten maar in te sluiten wat ook 
op integratie neerkomt. 

Concreet bevelen we jou het webinar met Pesach Lichtenberg heel sterk aan.  
Voor inschrijvingen en inlichtingen over wat een Soteria-huis precies is kijk je hier: 

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/webinars/ 

Graag vestigen we ook de aandacht voor teksten en verwijzingen naar de Perugia 
conferentie op onze website. Bij deze doen we ook een oproep aan leden om foto's en 
verslagen aan onze redactie te bezorgen zodat we zowel van de conferenties als van het 
kunstfestival een indruk kunnen geven aan leden die er niet bij konden zijn. 

Hier reeds een idee:  https://www.icloud.com/sharedalbum/#B14532ODWmc6gF 

STUDIEDAG ISPS LIFE IN HET UPC KORTENBERG 

 

Wat dit laatste betreft delen we graag mee dat een nieuwe kans om de bijdragen van leden 
in Perugia te horen en te zien geboden wordt op de studiedag op 27 januari 2023 in de 
UPC Kortenberg. 
Een aanbod dat bestaat uit een combinatie van lezingen, workshops en kunst. 
Meer info daarover volgt in een volgende nieuwsbrief maar je kan nu alvast de datum op 
je agenda reserveren voor deelname aan deze boeiende bijeenkomst. Een gelegenheid bij 
uitstek om van het werk van leden nader kennis te nemen. 
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MEEWERKEN AAN EEN PROJECT ROND MULTI-FAMILIE 
GROEPEN 

We stellen ons even voor: ik werk als psychologe in UPC Kortenberg op een afdeling voor 
jongvolwassenen met een psychose.  
Samen met mijn collega Saskia Verbesselt organiseren we sinds 2016 een multi-familie 
groep voor de jongvolwassenen en hun familie. 

Dankzij een Erasmus+ beurs zijn we nu in de mogelijkheid om de aanwezigheid en 
methodieken van multi-familie groepen in België te onderzoeken. Dit met oog op het 
ontwikkelen van een internationale, open leerruimte om deze specifieke therapeutische 
techniek kenbaar en toegankelijk te maken. Een project 'door hulpverleners voor 
hulpverleners’.  
In bijlage vindt u een brief met meer informatie over het project. 
Omdat de meerwaarde van dit project gemaakt wordt door de medewerking van zoveel 
mogelijk multi-familie therapeuten, willen we u vragen om deze oproep zo breed mogelijk 
in uw netwerk te verspreiden. 
Concreet vragen we aan de multi-familie therapeut om een vragenlijst in te vullen waarin 
'een foto' wordt genomen van de multi-familie groep. Dit duurt ongeveer 10 minuten, 
waarbij we de antwoorden wensen te verzamelen tegen 20 november 2022.  

U vindt hierbij de link: 
https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSer4SVAxX5gRSBlSioOzlg3eXtZQ4a4a2yFFn4qaH0cPWndfg/viewform?usp=sf_link 

Saskia Verbesselt en Martine Lambrechts 
Psychotherapeut St. Joris 
T +32 2 758 07 83 - F +32 2 759 53 80 
martine.1.lambrechts@upckuleuven.be 
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DE WEBSITE BLIJFT IN BEWEGING 

Belangrijke aanvullingen op de site zijn de volgende: 

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/isps-netwerk-nederland-vlaanderen/laatste-
aanvullingen/ 

Heb je in verband met de site of de redactie vragen dan kan je deze berichten naar:  
info@isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl 

ISPS staat open voor het vermelden van studiedagen  
en initiatieven van leden en bevriende organisaties. 

Wie geïnteresseerd is om lid te worden kan hierover op deze link info vinden: 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/organisatie/#lidmaatschap 

De herfst, waar we ondertussen volop inzitten, spiegelt ons hoe divers kleuren kunnen 
zijn en door deze diversiteit draagt zij bij aan de schoonheid en de kracht van dit seizoen. 
Ook in de werking van de ISPS beoogt diversiteit, de rijkdom en de kracht van 
samenwerking, uitwisseling en wederzijdse bevruchting, de drijvende kracht te zijn. 
Waarvoor het werk en de inzet van ieder lid het verschil maakt.  
Vandaar een sterke uitnodiging om als lid actief appèl te doen op de mogelijkheden die de 
site biedt, alsook om aanwezig te zijn op open vergaderingen of studiedagen en vooral 
ook om ons informatie te bezorgen over het werk waar je zelf mee bezig bent.  

Graag horen we iets van jou, en bieden jou een kans voor een korte profielschets in de 
rubriek: 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/ledenportaal/ 

Met vriendelijke groet namens de redactie, 
 
Huguette Beyens 
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