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PASSIE
&
VERSLAVING

PRAKTISCHE INFO
PLAATS
Vlaams Administratief Centrum (VAC), 
Diestsepoort, 3000 Leuven. Dat is vlakbij het station

DATUM
26 april 2019

INSCHRIJVING
Inschrijven kan tot 19 april door een mail te sturen naar 
studiedag@despiegel.org.
Je inschrijving is pas definitief na betaling van 50 euro op 
rekeningnummer van De Spiegel: BE28 3630 3758 5520 
met vermelding “studiedag Passie & Verslaving”

SPREKERS
Inge Temmerman, klinisch psycholoog en systeemtheoretisch 
psychotherapeut, directeur De Spiegel

Prof.dr. Frieda Matthys, diensthoofd psychiatrie UZ Brussel

Elena De Feyter, klinisch psycholoog en cliëntgericht 
psychotherapeut, hoofd ambulante afdeling De Spiegel

Anja Schillebeeks, Lic. klinische psychologie en cliëntgericht 
psychotherapeut, beleidverantwoordelijke Katarsis Genk

Wouter Vanderplasschen, hoofddocent ortho-pedagogiek aan 
de Universiteit Gent en internationaal expert ‘verslavingszorg 
en herstel’

Marijs Geirnaert, directeur VAD, Master of Science in Health 
Promotion

Dr. Hendrik Peuskens (PhD),  psychiater, diensthoofd team 
verslavingszorg psychiatrische kliniek Alexianen Tienen en 
consulent UPC KULeuven

Dirk Vandevelde , orthopedagoog, directeur De Kiem 
vzw, voorzitter Vlaamse Vereniging Behandelingscentra 
Verslavingszorg



“Bij het afscheid van De Spiegel, de organisatie 
waar ik van bij de start in 1980 mijn schouders 
onder heb gezet, past een studiemoment, het 
enthousiaste zoeken gaat door.

Ik nodig jullie daarom graag uit om te luisteren 
naar 7 eminente sprekers, met wie ik steeds 
graag heb samengewerkt, die getuigen 
van hun passie en hun expertise voor de 
verslavingskunde.”

Paul Van Deun  

de ‘mindset’ van de therapeut en welke theoretische 
ideologie ik hierin volg.  - Elena De Feyter -

11u00 Koffiepauze

11u15 Verbinding als hefboom naar herstel
 Mijn passie voor het werken met verslaafden 

wordt gevoed door de kracht van verbinding in het 
herstelproces; verbinding in de verschillende dimensies 
- lichamelijk, psychisch, maatschappelijk en spiritueel 
- van het menselijk bestaan.  - Anja Schillebeeks -

12u00 Herstel van verslaving en de rol van residentiële 
zorg en andere hulpverleningsvormen

 Men brengt herstel van verslaving bijna onlosmakelijk 
in verband met het volgen van een (langdurige) 
behandeling. Amerikaans onderzoek toont dat heel 
wat mensen in herstel zijn van een verslaving, zonder 
dat ze hiervoor bij hulpverlening aanklopten. De 
internationle REC-PATH studie toont alvast een ander 
beeld voor mensen in herstel van een drugverslaving 
in Vlaanderen, Nederland en Engeland.  - Wouter 
Vanderplasschen -

12u45 Middaglunch   

13u30 Preventie, mijn eerste liefde en blijvende passie
 Preventie is zoveel meer dan het voorkomen van 

problemen. Het gaat over … (voor de invulling van 
de puntjes moet je komen luisteren) maar één ding is 
zeker: een quick fix bestaat niet.  - Marijs Geirnaert -

14u Verschuiving van verslaafd gedrag - wat en hoe 
mag nog wél?

 Clienten vertellen na het bereiken van abstinentie zich 
te verliezen in allerlei ander risicogedrag, of zich daar 
tenminste zorgen over te maken.  ...Bespiegelingen 
ingegeven door klinische praktijk getoetst aan 
wetenschap em dogma.  - Dr. Hendrik Peuskens  -

14u30 What can we change in a therapeutic community?
 Veertig jaar zoeken naar verbetering. - DirkVandevelde - 

15u00 Receptie aangeboden door De Spiegel

8u45 Inschrijving en koffie

9u15 Verwelkoming en voorstelling dagvoorzitter:  
Corrie Rijsbosch, voormalig directrice Adic, mede-
oprichter van De Spiegel.  - Inge Temmerman -

9u30 Verslavingszorg altijd een stapje voor
 Omdat verslaving niet helemaal een somatisch maar 

ook niet helemaal een psychologisch  fenomeen is en 
de patiënten vaak eigengereid en weinig volgzaam zijn, 
heeft de behandeling ons altijd voor grote uitdagingen 
gesteld.  Bovendien is het gebruik van roesmiddelen 
een fenomeen dat meer dan andere verschijnselen 
door de maatschappelijke context beïnvloed wordt. 
Dat stimuleert alle disciplines continu om nieuwe 
antwoorden te zoeken. -  Prof.dr. Frieda Matthys -

10u15 Het begin voorbij: ontluikende passie voor 
verslaving

 Een reflectie over de inzichten die na de eerste jaren 
individuele therapie met drugsverslaafden overeind 
blijven. Aan de hand van enkele stellingen geef ik weer 
hoe de behandeling van verslaving samenhangt met 

PROGRAMMA


