
 

Beste ISPS lid, 

Nu we steeds meer de donkere dagen van december inglijden en de einde-jaars feestdagen 
met rasse schreden naderen, wordt er door enkele leden achter de schermen hard gewerkt 
aan de studiedag op 27 januari 2023, een initiatief dat tot stand komt in een 
samenwerkingsverband tussen de UPC en ISPS Nederland - Vlaanderen. 

 
Ze heeft als titel: “Samen bouwen aan helende ruimtes” 

en als ondertitel: “Waar psychose beluisterd wordt en tijd krijgt.” 

Deze studiedag gaat door in het congrescentrum van UPC KU Leuven. 
Een studiedag die vooral ruimte creëert om de bijdragen die door leden uit Nederland en 
Vlaanderen in Perugia op het Internationale ISPS Congres “Co-Constructing Healing 
Spaces”, werden geleverd, nu dichterbij te horen en te zien.  
Op deze wijze wordt ook de ontmoeting tussen leden en niet-leden gefaciliteerd die in 
Vlaanderen en Nederland prachtig werk verrichten en zich inzetten voor een veelzijdige 
benadering van het verschijnsel psychose, wat het gevoel van zich gezamenlijk inzetten 
voor kan versterken. 
Dergelijke initiatieven laten op zijn minst zien dat de aandacht voor psychose zich 
aanscherpt en dat wat dit betreft nog vele sporen kunnen worden verkend. 

 



Het beeld dat bij de aankondiging is gebruikt is een schilderij van Miriam Berges met als 
prachtige titel: “Searching for existence”  
Hiermee wordt de toon gezet voor waar het op de studiedag wezenlijk om draait:  
de veiligheid om thuis te komen als psychose je de richting doet verliezen wat 
identiteit en erbij horen betreft. 

Uit het programma dat je hier vindt als je even klikt op : 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/themadagen/#samenbouwen 
  
blijkt hoe groot de diversiteit is van de wijze waarop op die dag psychose-gevoeligheid 
benaderd wordt.   
Ook hoe leerzaam dit kan zijn als uit deze veelzijdigheid blijkt dat diversiteit mensen niet 
scheidt maar juist sterker met elkaar verbindt omdat kruisbestuiving dan volop werkzaam 
kan zijn. 
Kruisbestuiving in de zin van: zien wat nodig is en wat dient te worden ingezet om op de 
juiste tijd, in de juiste context een instrument in te zetten dat een menselijke en 
multidisciplinaire benadering van psychose-gevoeligheid ondersteunt. 

Je kan het rijke aanbod hier doornemen en ontdekken dat je keuzemogelijkheden hebt 
tussen parallel sessies die het best bij je interesse aansluiten.  
Een mogelijkheid die is ontstaan omdat er een groot aanbod is en ieder de kans krijgt om 
zijn of haar bijdrage voor te stellen. 
Thema's zoals psychose en ouders en kinderen, trauma en psychisch lijden maar ook 
aandacht voor post-partum psychose. Een Multi-Family benadering, afbouw medicatie, de 
werking van een vroeg-psychose team, psychose en identiteit. Ook kunst en kunsttherapie 
bij psychose krijgt een spotlight. 
En de relatie Soteria en Open Dialogue komt ruim aan bod. 

Je vindt op de site van ISPS een link om in te schrijven en je keuze voor de sessies op te 
geven. 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/themadagen/#samenbouwen 

EXTRA BIJEENKOMST ISPS LEDEN tijdens de studiedag 
Graag vestigen we ook jouw aandacht op de algemene vergadering voor ISPS die tijdens 
de lunch plaats vindt. Tussen 12u30 en 13u30. 

Daarin krijgt de goedkeuring door de leden van de nieuwe aangepaste statuten de volle 
aandacht. Wat als fundament wordt gehanteerd voor de verdere werking van ISPS.   
Naast een wijziging van bepaalde termen, wordt er in de wijze van verwoorden ook 
aandacht besteed aan de sociale context die terecht ook in de benadering van psychose 
niet kan worden ontkend. 
Meer info: https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/organisatie/
#actueelnieuws 
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Je aanwezigheid op deze samenkomst wordt ten zeerste geapprecieerd en je stem maakt 
het verschil. Bij deze herinneren we er jou ook aan dat je welkom bent op open 
vergaderingen doorheen het jaar waar je je stem kan laten horen en voorstellen kan 
indienen in verband met de werking. 
Ook kan je contact opnemen met leden van het redactieteam indien je iets belangrijks 
i.v.m de benadering van psychose te melden hebt. 
Alle info op: https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/
organisatie/ 

Een ander aandachtspunt voor de studiedag. 

Indien je aanwezig bent op de studiedag kan je ook door folders of andere informatie op het vlak 
van psychose, je werk in het zicht brengen. 

Hoe meer uitwisseling tussen de leden hoe rijker de ontmoetingen worden. 
Er wordt een plekje voorzien waar je deze kan neerleggen en bij de verwelkoming word je wegwijs 

gemaakt over hoe of waar. 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

GEBRUIK DE VOORDELEN VAN HET INTERNET EN UW NETWERK OM DE 
INFO VERDER TE VERSPREIDEN 

Op onze site is er een mogelijkheid om allerlei materiaal te downloaden. 
Zoals ook een folder van het programma van deze studiedag. 

Kijk daarvoor eens naar deze link  

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/themadagen/#samenbouwen 
  

en help ons de info verder te delen binnen uw netwerk. Reuze bedankt! 

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 

WE HEBBEN HIER NOG WAT RUIMTE OVER OM UW AANDACHT OP ONZE 
INFO-FOLDER TE VESTIGEN 

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/de-vereniging/de-folder/ 

Het is op dit adres dat u de folder van onze vereniging niet enkel kunt inzien maar ook 
kunt downloaden om te verspreiden in uw netwerk. 

Weer een andere manier om u te verleiden onze site te bezoeken 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/ 
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EEN BIJZONDER WEBINAR OP VRIJDAG 27-1-2023 van 18.00 - 21.00 uur 

 

Ook vestigen we graag de aandacht op een webinar van ISPS Internationaal dat ook die 
dag in de avond staat gepland en dat gezien de actuele titel de moeite waard is om te 
volgen:   
https://www.eventbrite.com/e/isps-webinar-neuropsychoanalysis-and-psychosis-a-
dialogue-with-mark-solms-tickets-474086745217 

Neuropsychoanalyse integreert een psychoanalytisch en neuro-wetenschappelijk 
perspectief.  
Mark Solms zal in het webinar stilstaan bij inzichten die hieruit voortvloeien.  
Deze worden dan het uitgangspunt om met de deelnemers en uitgenodigde 
psychoanalytici een levendige uitwisseling op gang te brengen.  
Mark Solms is de directeur van de afdeling neuropsychologie in het Instituut voor 
Neurowetenschap aan de universiteit van Cape Town. 
Uitgenodigde psychoanalytici zijn : 
Maurizio Peciccia en Michael Garett, beide psychiater en psychoanalist.  
Ariane Bazan, professer in klinische psychologie en psychoanalist.  
Het webinar wordt gemodereerd door Brian Martindale, voormalig voorzitter van ISPS en 
gehonoreerde president van EFPP. 

-.-.-.-.-.-.- 

TWEE BELANGRIJKE VOORAANKONDIGINGEN 

STUDIEDAG 
van de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse 
HET OBJECT VAN DE DROOM. - DE DROOM ALS OBJECT. 
op 18 januari 2023 

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/themadagen/#droomobject 
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CONFERENTIE 
WHEN ATTACHMENT MEETS TRAUMA 
Disorganisation and dissociation from childhood to adulthood 
van 9 t/m 11 maart 2023 in Brussel 

https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/agenda/conferenties/#attachment 

NIEUWSTE AANVULLINGEN OP ONZE SITE 
https://www.isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl/isps-netwerk-nederland-vlaanderen/
laatste-aanvullingen/ 

TOT SLOT 
We hopen jou zeker persoonlijk te mogen ontmoeten op 27 januari in Kortenberg. 
Ondertussen wensen we jou fijne feestdagen met ruimte en tijd om even op afstand je 
werkveld te beschouwen. Om van daaruit een boeiende en dynamische start in 2023 te 
kunnen maken. Tijd ook om in het samenzijn in familieverband te voelen dat aanwezig 
zijn ertoe doet. 

 

Met hartverwarmende wens voor een warme Kerst en een sprankelend Nieuwjaar. 

namens het ISPS bestuur, 

Huguette Beyens 
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