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Dr. H. Demunter
Psychiater psychosector UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg en CGG Vlaams-Brabant Oost,
vestigingsplaats Sterrebeek. Systeemtherapeut.
Dr. L. De Coster
Psychiater psychosector UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg en CGG van Vlaams-Brabant
Oost, vestigingsplaats Sterrebeek. Psychoanalytisch psychotherapeut.
Dr. L. Van Bouwel
Psychiater en adjunct kliniekhoofd structurerende
afdeling voor jonge psychotische patiënten
van het UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg.
Psychoanalytica van de Belgische School voor
Psychoanalyse (BSP). Bestuurslid ISPS Netwerk
Nederland/Vlaanderen.
Dr. D. De Wachter
Psychiater en diensthoofd systeem– en gezinstherapie UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg.
Opleider postgraduaat gezinstherapie bij Context.
Verantwoordelijk psychiater voor beschut wonen
project VZW De Hulster. Bestuurslid ISPS Netwerk Nederland/Vlaanderen

Plaats
UPC KU Leuven, Campus Kortenberg
Animatie– en Vormingscentrum
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg
Inlichtingen en Inschrijvingen
Inschrijven kan door bijgevoegde antwoordstrook
op te sturen of de gevraagde gegevens op de
antwoordstrook via email door te sturen naar
avc@uc-kortenberg.be.

Organisatie van ISPS - netwerk Nederland/
Vlaanderen en het Universitair Psychiatrisch
Centrum K.U.Leuven, Campus Kortenberg

VOOR(BIJ) DE
PSYCHOSE

Het inschrijvingsbedrag kan u storten op nummer
778-5904111-67 van het UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg, met vermelding van “Voorbij de
psychose” en naam van de deelnemer(s).
De deelnameprijs bedraagt € 35 voor ISPS leden en
€ 50 voor niet-leden.
Congressecretariaat
Tamara Vandermeiren - 02/758.09.90
avc@uc-kortenberg.be
Accreditering
Accreditering voor artsen is aangevraagd.

ISPS - netwerkconferentie over
snelle opvang van vroege psychose

Vrijdag 10 oktober 2008
Animatie– en Vormingscentrum
UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg
Accreditering is aangevraagd

PROGRAMMA
De term ‘vroege psychose’ is een relatief nieuw
begrip in de geestelijke gezondheidszorg. Onder
vroege psychose verstaat men zowel de periode
waarin zich prodromale verschijnselen voordoen,
als de kritische periode van de psychose zelf en de
eerste vijf jaar vanaf het begin van de behandeling
van de eerste psychose of de herstelfase.
De vroege interventieprogramma’s voor psychose
die zich de laatste decennia wereldwijd hebben verspreid, situeren zich van ‘vroegdetectie van schizofrenie door screening bij de algemene bevolking’
naar een ‘snelle opvang van vroege psychose bij at
risk patiënten’. Verschillende vragen duiken op:
wanneer heeft detectie van hoogrisicofactoren
voor een eerste psychose zin? Is een psychose
toxisch voor de hersenen? Treden er effectief irreversibele veranderingen op wanneer een psychose
onbehandeld blijft? Leidt vroegdetectie niet tot een
onnodig stigmatiseren en vals positieven? Welke
interventies zijn in welk stadium van de vroege
psychose aangewezen?
Om deze vragen kritisch te benaderen werden zowel binnenlandse als buitenlandse sprekers met
ervaring in het domein van de psychose uitgenodigd.

Coverafbeelding: Lucien Freud—Slapend meisje

09u00 Onthaal met koffie
09u45 Inleiding door Dr. L. Van Bouwel (B)
10u00 Het belang van snelle opvang van vroege
psychose
Prof. Dr. J. Peuskens (B)
10u45 Why the psychotherapies are important from
the beginning in Early Psychosis services and
how might they be organised?
Dr. B Martindale (GB)
11u30 Pauze
12u00 De continuïteit van psychose : wie heeft
behandeling nodig?
Prof. I. Myin- Germeys (NL)
12u45 Lunch
13u45 Inleiding op namiddagsessies door Dr. D. De
Wachter (B) met drie bijdragen vanuit de
psychotherapie over vroege psychose.
14u00 Zijn en tijd in de adolescentie. Psychoanalytische therapie bij adolescenten
met een psychotische decompensatie.
Dr. L. De Rijdt (B)
14u30 Metacognitive Training for schizophrenic
patients (MCT)
Dr. S. Morritz (D)
15u
Integratie van systeemtherapie in het Leuvense
vroege psychoseproject VRINT
Dr. H. Demunter en Dr. L. De Coster (B)
15u30 Plenaire discussie o.l.v. Dr. D. De Wachter
16u00 Voor(bij) de psychose is er muziek, Shake.
Een film van het PSC St. - Alexius Elsene.
16u20 Afsluiting met receptie

PERSONALIA
Prof. Dr. J. Peuskens
Psychiater en medisch directeur van het UPC
K.U.Leuven, Campus Kortenberg, buitengewoon
hoogleraar K.U.Leuven, voorzitter UPC K.U.Leuven
en lid van ‘The International Early Psychosis
Association’ (IEPA).
Dr B. Martindale
Consultant Psychiater in ‘The South of Tyne Early
Intervention in Psychosis Service Newcastle’. Tot
2005 werkte hij gedurende drie decennia in Londen
als consultant psychiater in psychotherapie en in een
privépraktijk als IPA psychoanalyticus. Bestuurslid
‘International Society for the Psychological Treatments of Schizophrenia and Other Psychoses’ (ISPS),
eerste voorzitter UK ISPS network sinds 1997.
Prof. I. Myin- Germeys
Psycholoog en geassocieerd professor in de pychiatrische ecogenetica, departement Psychiatrie en Neuropsychologie aan de Universiteit van Maastricht.
Dr. L. De Rijdt
Psychiater en kliniekhoofd adolescentenafdeling (de
Kade) van het UPC K.U.Leuven, Campus Kortenberg. Psychoanalytica van de Belgische School voor
Psychoanalyse (BSP).
Dr. S. Morritz
Psycholoog Universiteitskliniek van Hamburg.
Assistant Professor aan de Universiteit van Hamburg
voor de coördinatie van basisresearch in neuropsychiatrische stoornissen.

