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‘De psychiatrie’ staat onder druk. Regelmatig wordt de sector in één adem
met ‘dwang’ en ‘drang’ genoemd, de patiënten heten schuldig voor hun
eigen miserie te zijn en dan is er nog de roep om opvang korter te maken en
het aantal bedden af te bouwen. Maar wie weet hoe het er echt aan toegaat?
Dit boek biedt een unieke inkijk in het leven in psychiatrisch centrum

over langdurige zorg
in de psychiatrische kliniek
De langdurige zorg staat onder druk. Steeds
meer wordt er gestreefd naar kortere opnames,
snellere doorverwijzingen, efficiëntere zorg ...
de psychiatrie lijkt wel in de ban van de maatschappelijk hardnekkige illusie dat er voor elk
probleem een snelle oplossing moet zijn.
Maar is dit zo? Kan dit wel? Worden wij binnen
de langdurige zorg niet geconfronteerd met
breekbaarheid en onmacht, met niet weten,
maar zoeken, met proberen, falen en verder
doen? En af en toe creatie, schoonheid, geraakt
worden, genieten?
De langdurige zorg in Zoersel heeft twee jaar
lang verhalen gesprokkeld over ontmoetingen
in en overpeinzingen binnen deze dagelijkse
zoektocht. Een voorzichtige poging iets van het
ongrijpbare wezen van deze zorg te vatten. Het
resultaat is een boek als een caleidoscoop, een
bonte bundeling van impressies, getuigenissen,
anekdotes, foto’s en kunstwerken van patiënten,
dokters, verplegers en andere medewerkers die
er al langer wonen of werken. Op dit symposium krijgt u een voorstelling van het boek.

bio sprekers
U hoort enkele bevriende bezoekers van de
langdurige zorg in Zoersel aan het woord,
medeauteurs van dit boek: Johan De Groef,
Luuk Gruwez, Marc Ledoux, Dirk De Wachter en
Arnon Grunberg (videofragment) … elk spreken
ze over hun ontmoeting met de lijdende mens
en hun pogen daarmee om te gaan.
Daarnaast zal vooral de langdurige zorg van
PC Bethanië zelf weerklinken: een vrij podium
met klinische fragmenten uit het boek, verschillende ateliers uit het dagelijkse leven, een tentoonstelling van het kunstenaarscollectief De
Facktorij ... dit alles door patiënten en hulpverleners samengebracht.
Na het symposium keert u hopelijk geïnspireerd
terug naar huis met het boek onder de arm,
want deelnemers aan het symposium krijgen
die dag een exemplaar mee.
We hopen dat ook u de tijd neemt.

JOHAN DE GROEF is voormalig algemeen directeur
vzw Zonnelied. Psychoanalyticus met privépraktijk
te Vilvoorde. Opleider en supervisor postgraduaatopleiding psychoanalytische psychotherapie KU
Leuven. Oud-voorzitter Belgische School voor
Psychoanalyse.
LUUK GRUWEZ is schrijver, essayist, maar in de
eerste plaats dichter. Hij heeft een bijzondere fascinatie voor de mens; hij noemt zichzelf weleens een
mensendichter.
MARC LEDOUX is filosoof, dokter in de sociologie
en psychoanalyticus. Hij is werkzaam in de Franse
kliniek La Borde en is ook in Vlaanderen bekend als
grote bezieler van de institutionele psychotherapie.
DIRK DE WACHTER is psychiater-psychotherapeut
en diensthoofd systeem- en gezinstherapie aan het
Universitair Psychiatrisch Centrum van de KU Leuven,
campus Kortenberg. Hij is opleider en supervisor in
de gezinstherapie in verschillende centra in binnenen buitenland.
ARNON GRUNBERG is één van de belangrijkste
schrijvers van Nederland. Naast romancier is hij
columnist, essayist en journalist. Hij liet zich doorheen de jaren in verschillende milieus, waaronder
PC Bethanië, onderbrengen om van daaruit verslag
te brengen.

programma

praktisch

9.30 uur		
Onthaal met koffie

locatie
PC Bethanië
Gebouw 2 (Waterweg)
Andreas Vesaliuslaan 39
2980 Zoersel

10.00 uur 		
Verwelkoming
Isabelle Voorspoels
10.15 uur
Wat niet kan worden geheeld,
moet worden gestreeld
Johan De Groef
11.00 uur
De buitengewonen
Luuk Gruwez
11.30 uur
Omgaan met institutionele psychotherapie
Marc Ledoux
12.15 uur
Broodjeslunch
13.45 uur		
De fundamenten van de langdurige zorg
Dirk De Wachter
14.30 uur		
Videofragment
Arnon Grunberg
Parallel hieraan een vrij podium met klinische
fragmenten uit het boek, verschillende ateliers
uit het dagelijkse leven, een tentoonstelling van
het kunstenaarscollectief De Facktorij.
16 uur		
Receptie

meer info
ZOPCAlgsecr@emmaus.be
03 380 30 52
tarief
Deelname aan het symposium, broodjeslunch
en boek langdurige zorg inbegrepen.
75 euro
Medewerkers van PC Bethanië mogen gratis
deelnemen aan het symposium. Het boek
kunnen zij apart aankopen.
inschrijven
U kan inschrijven via de rode knop
‘INSCHRIJVEN’ hieronder.
Denk eraan om na uw registratie de betaling te
vereffenen.
Stort het bedrag op het rekeningnummer
BE44 4049 0068 3145 met vermelding van uw
naam en mededeling ‘symposium kwestie van
tijd’. Pas daarna is uw inschrijving definitief.
Schrijf u in vóór 12 oktober 2018.
We verwelkomen u graag op vrijdag 26 oktober
2018 in Zoersel.

INSCHRIJVEN

