
Oktober
November
December
Januari

P R O G R A M M A

Extra uitgave
Verschijnt 4 x per jaar

Afgiftekantoor Leuven masspost • P2A8495
Similes • Groeneweg 151 •  3001 Heverlee

Herfst 2017

www.similes.be
www.similes.be



Onze activiteiten
In deze brochure vind je al de activiteiten die 
Similes organiseert in de periode oktober 
2017-januari 2018.
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IEDEREEN WELKOM
NAASTBETROKKENEN
KOPP/KOAP, jongeren en volwassenen vanaf 
18 jaar die een ouder hebben met een psychische 
kwetsbaarheid of verslavingsprobleem

FAMILIES VAN GEÏNTERNEERDEN
BROERS/ZUSSEN
OUDERS
PARTNERS
EX-PARTNERS
NABESTAANDEN
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OKTOBER

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Open dialoog in de vernieuwde Geestelijke Gezondheidszorg

De Finse ‘Open Dialogue’ benadering, uitge-
werkt door Jaako Seikkula,  steunt op 30 jaar 
praktijkonderzoek, en wordt gekenmerkt door 
een aantal kernprincipes die voor vele GGz-ge-
bruikers en -werkers herkenbaar zijn. Snelle op-
start om hospitalisatie te voorkomen, met een 
perspectief van sociaal netwerk met aandacht 
voor familie en brede omgeving, flexibele en 
mobiele zorg, duidelijke verantwoordelijkheid 
voor elke betrokkene, zorgcontinuïteit, met het  
verdragen van onzekerheid (‘tolerance of un-
certainty’), het durven risico’s nemen (‘positive 
risk taking’), en het creëren van dialoog waarbij 
naar alle ervaringen en perspectieven wordt ge-
luisterd. Van deze elementen worden sommige 
ook al in min of meerdere mate gerealiseerd in 
de Belgische klinische praktijk. In Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk gaat men met deze 
benadering al uitdrukkelijk aan de slag. In mijn 
uiteenzetting wil ik me bezinnen over de wen-
selijkheid en de haalbaarheid van het realiseren 
van deze principes in de zich hervormende GGZ 
in België. Welke hindernissen bevinden zich op 
de weg naar dergelijke herstelgerichte en ‘va-
lue-based’ praktijk, die het systeem van 
de zorggebruikers betrekt bij inter-
ventie en behandeling? Hoe 
verhoudt deze benadering 
zich tot het bij ons nog 
steeds sterke medi-
sche model? 

Hoe past de ’Open Dialogue’ binnen de huidige 
zorgorganisatie, en is ze ermee te verzoenen? 
Hoe anders te denken over risico’s en over de 
machtsverhoudingen in de zorg? Is er voldoen-
de wetenschappelijke onderbouwing en zijn er 
aanwijzingen over de kost-effectiviteit van deze 
aanpak? Wat zijn de noden op vlak van opleiding 
en begeleiding en hoe daaraan te voldoen? We 
hopen op een boeiende gedachtenuitwisseling 
samen met het publiek.

Prof. Guido Pieters
19u45 - 21u45
PZ Sint-Alexius 
Grimbergsesteenweg 40 
1850 Grimbergen
€ 2 voor leden van Similes 
€ 4 voor niet-leden
similes.grimbergen@gmail.com of  
tel 053 663720
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GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Lotgenotencontact

Vrijwillig medewerkers Similes
20u00 - 22u00 
Welkom vanaf 19u30
Cultuurcentrum ‘t Poorthuis 
Zuidervest 1,  3990 Peer  
zaal Perebak
gratis voor leden van Similes
Geen lid? We nodigen je uit om lid te worden en 
van alle ledenvoordelen te genieten.

Maurits, tel 089 852108 
Similes Inloophuis Limburg 
tel 011 305725 
similes.inloophuis.limburg@gmail.com

 

INFOMOMENT • PSYCHOSE
IEDEREEN WELKOM

De ontwikkelingen van 
medicatie in de psychiatrie

Prof. Bob Oranje, professor aan 
het Universitair Medisch Centrum 
te Utrecht en hoofdmanager van 
het Psycho Psychologisch onder-
zoekslaboratorium aan de Univer-
siteit van Kopenhagen, brengt ons 
zijn ervaring en toekomstvisie over 
het gebruik van medicatie in de 
psychiatrie.

Prof. Bob Oranje
19u00 - 22u00
Cultuurcentrum De Bijenkorf 
Sportstraat 4 
9960 Assenede
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
www.praatcafepsychose.be of  
info@praatcafepsychose.be
Marnix Willems 
gsm 0478 644398

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Inloophuis Kempen 
opendeurdag

Denk je dat alleen jij betrokken bent bij een 
persoon met psychische problemen? Denk je 
wel eens dat je er alleen voorstaat? Heb je soms 
een gevoel van onmacht? Begrijp je niet wat er 
aan de hand is? Weet je niet hoe het nu verder 
moet? Zou je beter geïnformeerd willen zijn? Si-
miles Inloophuis Kempen is een steunpunt voor 
familieleden van personen met een psychische 
kwetsbaarheid, door familieleden - ervarings-
deskundigen. Kom eens een kijkje nemen op 
zaterdag 7 oktober, de koffie staat klaar vanaf 
10u00.

Vrijwillig medewerkers Similes
10u00 - 15u30
Similes Inloophuis Kempen 
Stationsstraat 60-62 
2300 Turnhout
gratis
similes.turnhout@skynet.be 
tel 014 414624
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Stop burn-out

Wat is burn-out? Wat is het verschil tussen een 
burn-out en een depressie? Welke dynamieken 
leiden tot een burn-out en welke mensen zijn 
er vatbaar voor? In deze lezing wordt burn-out 
benaderd vanuit een talentgericht, relationeel 
en systemisch perspectief. Luk Dewulf vertrekt 
vanuit het perspectief van talent in het kijken 
naar burn-out, want onder stress of druk hebben 
mensen de neiging om hun talent te overdrijven. 
Burn-out is namelijk niet het probleem van één 
persoon. Het ontstaat erg vaak in relatie met 
anderen. Luk Dewulf legt uit wat energieverlies 
en burn-out is, hoe je de gevarenzone van een 
burn-out kunt herkennen, maar vooral hoe je 
een burn-out kan voorkomen. Dewulf sluit zijn 
verhaal af met tien aanbevelingen voor individu-
en en organisaties om burn-out te voorkomen 
of om ervan te herstellen.

Luk Dewulf
19u30 - 22u00
Parochiaal Centrum Drongen 
Oude Abdijstraat 3 
9031 Drongen
€ 5 voor leden en niet-leden
vóór 2 oktober bij Marianne Claeys,  
claeysmarianne@hotmail.com 
tel 0496 994741  
inschrijving is pas volledig na storting van 
deelnameprijs op rekening van  
Similes Gent regionaal  
(IBAN) BE31 4427 6802 9155 met de 
mededeling: stop burn-out

Claeys Marianne 
tel 09 3446528 gsm 0496 994741 
similes.regiogent@gmail.com 
www.similesregiogent.be

 

GESPREKSBIJEENKOMST
KOPP/KOAP

Kind mogen zijn?

“Als kind kon ik moeilijk mezelf zijn vanwege de grote 
nood en het appèl dat er van mijn moeder uitging.”
“Ik werd zelf nooit echt gezien, noch gehoord tenzij 
ik weer eens in een plannetje van mijn ouders moest 
passen.”
“Ik was voortdurend op mijn hoede, ik vertrouwde de 
reacties van mijn vader/moeder niet.”
“Ik had het gevoel dat ik constant een zware rugzak 
moest dragen die me belette spontaan, open en blij 
te zijn.”
“Hoe kon ik als kind weten wat ik nodig had als mijn 
behoeften niet erkend werden?”
“Ik heb pas later begrepen dat ouders voor de kinde-
ren zorgen en niet andersom.”
Kind mogen zijn betekent dat je in alle veiligheid 
kan experimenteren met je gevoelens, je ge-
dachten en je daden. Dat er een liefdevolle om-
geving is die je grenzen aanreikt zodat je jezelf 
leert kennen en kan ontplooien.
Kind mogen zijn betekent dat je au sérieux wordt 
genomen.Hoe ga je als volwassene om met het 
onrecht dat je is aangedaan? Hoe vind jij je weg 
in de chaos van tegenstrijdige gevoelens?
Laten we samen erover praten en leren van el-
kaar. Tot dan

Lucas Sleeuwaert en Aurélie Fagard 
vrijwillig medewerkers Similes
19u30 - 21u30
Faculteit Psychologie UGent 
Henri Dunantlaan 2 
9000 Gent 
lokaal 4D
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be 
tel 016 244201 
similes.koppowvlaanderen@gmail.com
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INFOMOMENT
NAASTBETROKKENEN

Leven met levend verlies

Diederik Thuyn, reeds jaren werkzaam bij Si-
miles, geeft ons meer inzicht in het leren leven 
met ‘levend’ verlies. Met voorbeelden en aanzet-
ten tot dieper kijken naar de eigen realiteit, geeft 
hij in deze sessie de kans om beter met verlies te 
leren omgaan. Meestal leidt dat tot kleine nieu-
we ontdekkingen waarvan pas achteraf de waar-
de duidelijk wordt. Een aanrader om deze avond 
met anderen te beleven!
 

Diederik Thuyn  
educatief medewerker Similes
19u30 - 21u45 
Welkom vanaf 19u00
Dienstencentrum Ten Gaarde 
Boomgaardstraat 37 A 
2018 Antwerpen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.antwerpen@gmail.com

 

 GESPREKSBIJEENKOMST
(GROOT)OUDERS

Heeft de familie een stem 
in de nieuwe aanpak van de 
psychiatrische zorg?

Wat verandert er voor de familie? Mag de familie 
meepraten? Welke ideeën, voorstellen kunnen 
we als ouders meegeven? Als netwerkcoördi-
nator van een artikel 107 project volgt David Dol 
vanop de eerste rij de hervormingsbeweging 
in de geestelijke gezondheid. Hij is zo de ideale 
persoon om een aantal ervaringen van de fami-
lie/ouders mee te nemen in de besprekingen.

David Dol  
netwerkcoördinator RELING
19u30 - 21u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5  
3500 Hasselt  
vergaderzaal 4
gratis
similes.ouders.limburg@gmail.com

 

GESPREKSBIJEENKOMST
EX-PARTNERS

Een nieuwe weg zoeken 

Diana Duym, gezondheidstherapeute
19u30 - 21u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
vergaderzaal 2
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.expartners.limburg@gmail.com
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UITWAAIWEEKEND
NAASTBETROKKENEN

Waar vinden wij onze innerlijke kracht?

Hoe komt het dat de ene mens in de loop van 
zijn leven milder en wijzer wordt, terwijl de 
andere juist hardvochtiger en meer verblind 
raakt? Wat is er de oorzaak van dat sommige 
mensen in de loop van hun leven een steeds 
sterkere levensvreugde uitstralen, terwijl an-
deren steeds meer in de greep raken van le-
vensangst? En waarom groeien sommige men-
sen in kracht om lijden te verzachten, terwijl 
anderen aan datzelfde lijden ten onder gaan? 
(H. de Wit, De verborgen bloei)

PROGRAMMA

Vrijdag 13 oktober
17u30  Welkom en kennismaking 
19u00  Avondmaal 
20u00  Waar vinden wij onze  
 innerlijke kracht?    
 Inleiding 
21u00  Samen in het salon

Zaterdag 14 oktober
8u00  Ontbijt tot 9u00 
10u30  Waar vinden wij onze innerlijke   
 kracht? 
13u00  Middagmaal 
14u30  Uitwaaiwandeling 
18u30  Avondmaal 
19u30  Quiz

Zondag 15 oktober
8u00  Ontbijt tot 9u00 
10u00  Waar vinden wij onze innerlijke   
 kracht? 
11u30  Mogelijkheid een eucharistieviering  
 bij te wonen 
12u30  Middagmaal 
14u00  Evaluatiemoment 
16u00  Samen het weekend afsluiten

Diederik Thuyn  
educatief medewerker Similes (zaterdag) 
en Danny Adams  
priester (zondag)
Marie-Louise Vranken  
vrijwillig medewerker Similes
Vormingscentrum European Center La 
Foresta 
Prosperdreef 9 
3054 Vaalbeek
€ 85 voor leden van Similes 
€ 95 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201 
inschrijving is pas volledig na storting van de 
deelnameprijs op rekening  
(IBAN) BE71 0011 0730 0769 (BIC) GEBABEBB 
met vermelding van uitwaaiweekend

Marie-Louise Vranken 
tel 053 663720 
marielouise.vranken@gmail.com 
Nicole en Guido 
tel 03 2888191 
guido.jacobs1@telenet.be
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 GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Loslaten, kan je dat of is 
anders vasthouden een 
betere manier?

Aan de hand van een gespreksdialoog gaan we 
na of we iets moeten loslaten of toch vasthou-
den. Wat is de beste manier? Voor ons, en/of 
voor onze medemens. Geen gemakkelijke opga-
ve. Hopelijk hebben we na deze gespreksavond 
nieuwe inzichten welke we kunnen hanteren in 
ons dagelijks leven met onze medemens.
 

Kris Baetens
20u00 - 22u00
AZ Sint-Maarten  
Campus Zwartzustersvest 
Zwartzustersvest 47 
2800 Mechelen
€ 3
similes.mechelen@gmail.com

 

INFOMOMENT • INTERNERING
NAASTBETROKKENEN 

Internering en familie

Iemand met een internering heeft een misdrijf 
gepleegd maar heeft volgens de wet een “gees-
tesstoornis” waardoor hij/zij niet in staat is om 
zijn daden te controleren, maar wat betekent dat 
eigenlijk? Wat is een geestesstoornis? Wat is het 
verschil tussen een psychose en schizofrenie? 
Wat bedoelen ze met borderline? Vanaf wanneer 
zeggen ze dat iemand verslaafd is?...”
Dit keer staan we stil bij de psychische kwets-
baarheid van onze geïnterneerde familieleden. 
Er wordt kort iets verteld over enkele veel voor-
komende psychiatrische ziektebeelden waarna 
er ruimte is om ervaringen uit te wisselen en vra-
gen te stellen.
 

Sofie Neven, OPZC Rekem,  
Anke Vanlingen, CAW Limburg
10u30 - 13u00
CAW Limburg 
Rozenstraat 28 
3500 Hasselt
gratis
vóór 7 oktober via onze website  
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
anneke.coppens@similes.be
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GESPREKSBIJEENKOMST
KOPP/KOAP

Wat is van mij? Wat is van 
mijn ouder?

Het is normaal dat kinderen bepaalde kenmer-
ken hebben van hun ouders en gedrag overne-
men. Wat doet het met je als je een psychisch 
kwetsbare ouder hebt? Hoe ga je ermee om? 
Hoe pak je de angst en onzekerheid aan dat je 
zal worden zoals zij?

Anita Meesschaert  
vrijwillig medewerker Similes
20u00 - 22u00
Huis van de Sport 
Boomgaardstraat 22 
2600 Berchem
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.koppantwerpen@gmail.com 

GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Levenslange ‘zorg’

Kreeg jij ook het nieuws dat de diagnose of 
kwetsbaarheid van jouw familielid voor de rest 
van zijn/haar leven is? Dat is geen gemakkelijke 
boodschap. Hoe voelde dat voor jou: levenslan-
ge zorg? Wil je daar graag over praten met lotge-
noten, die jou begrijpen met een half woord? De 
afspraak is, dat wat verteld wordt in de groep, in 
de groep blijft. Je bent van harte welkom.

Greet Laureys  
vrijwillig medewerker Similes
19u30 - 22u00
WZC Minnewater 
Prof. Dr. J. Sebrechtsstraat 1 
8000 Brugge 
Inkom via zij-ingang, Recht tegenover 
het station van Brugge, er is ook 
parkeergelegenheid.
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be, tel 016 244201
similes.brugge@gmail.com

 

GESPREKSBIJEENKOMST
NABESTAANDEN

Lotgenotencontact

Inès Vallina Grièra, klinisch psychologe 
en familietherapeute PZ Asster Sint-
Truiden
20u00 - 22u00 
Welkom vanaf 19u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website, 
inschrijving@similes.be, tel 016 244201
simnablim@gmail.com
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Voorstelling Multiversum

Medewerker Multiversum
19u30 - 21u30
Multiversum 
Deurnestraat 252 
2640 Mortsel
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be 
tel 016 244201
similes.mortsel.boechout@gmail.com

 

GESPREKSBIJEENKOMST • BORDERLINE
NAASTBETROKKENEN 

Zorgen en kracht delen

Wanneer iemand met een borderlineproblema-
tiek worstelt, heeft dit vaak ook gevolgen voor de 
mensen om hem of haar heen. Zij hebben veel 
vragen, maken zich zorgen, raken overbelast 
door de stress, zijn gefrustreerd of onzeker. Op 
deze avond willen we ieder de kans geven om 
iets hiervan te delen. We leren ook goed te luis-
teren naar elkaar en wat we op die manier voor 
elkaar kunnen betekenen. We willen hierbij niet 
alleen kijken naar waar we het moeilijk mee heb-
ben, maar ook naar wat ons op de been houdt en 
energie geeft.
 

Diederik Thuyn  
educatief medewerker Similes
19u30 - 21u45
Similes kantoor Oost-West-Vlaanderen, 
Oude Abdij 
Drongenplein 26 
9031 Drongen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be, tel 016 244201
diederik.thuyn@similes.be

LOTGENOTENCONTACT
NAASTBETROKKENEN

Praatcafé

Gezellige ontmoeting voor familieleden van per-
sonen met een psychische kwetsbaarheid, geor-
ganiseerd door lotgenoten.

Vrijwillig medewerkers Similes
14u00 - 16u00
Similes Inloophuis Hasselt 
Universiteitslaan 3 
3500 Hasselt 
Provinciehuis blok H, 5de verd., lokaal 20
gratis
Similes Inloophuis Hasselt 
tel 011 305725 
similles.inloophuis.limburg@gmail.com
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Moe van het moeten kiezen

Marc Desmet, auteur en werkzaam in 
Jesse Ziekenhuis Hasselt
20u00 - 22u00
OPZ Geel 
Sanodreef 4 
2440 Geel 
zaal Forum
€ 1 voor leden van Similes en OPZ Geel 
€ 5 voor niet-leden
similes.geel@gmail.com 
tel 014 590600 
gsm 0497 044079

 

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Het erfrecht en de 
financiële toekomst van 
ons zorgenkind

Kinderen met een psychische kwetsbaarheid of 
een andere beperking vragen een leven lang 
speciale zorg en begeleiding.  Maar wat als u er 
niet meer bent?  Naast de vraag hoe en door wie 
uw kind verder zal worden begeleid en verzorgd, 
dient ook stil te worden gestaan bij de vererving 
van uw nalatenschap.  Het is aan te raden om 
hierover na te denken en nu al bepaalde stappen 
te ondernemen, want als ouders bij leven geen 
regelingen treffen is het erfrecht later blind van 
toepassing. Een goede planning op vandaag 
geeft u gemoedsrust voor de toekomst. 

Kristof Delobelle, expert taks en 
vermogens planning van Lemon Consult
19u30 - 22u00
Koek en Ei 
H. Heymanplein 5 
9100 Sint-Niklaas
€ 4 voor leden van Similes 
€ 8 voor niet-leden 
achtergrondteksten en drankje inbegrepen

vóór 16 oktober via 
simileswaasendender@skynet.be of 
sms 0495 820239 
Stel uw specifieke vragen vooraf via dezelfde weg.

simileswaasendender@skynet.be
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Documentaire ‘Focus’, vier 
geïnterneerden, elk met 
hun eigen verhaal

De interneringsmaatregel en mensen met een 
interneringsstatuut komen zelden op een posi-
tieve manier in beeld in België. Enerzijds wordt 
benadrukt hoe daders, die omwille van een 
geestesstoornis niet verantwoordelijk worden 
geacht voor hun daden, opgesloten blijven in 
de gevangenis en niet kunnen doorstromen 
naar aangepaste psychiatrische zorg. Anderzijds 
komt internering in de media vaak aan bod naar 
aanleiding van ophefmakende rechtszaken, 
wat de publieke opinie over de geïnterneerde 
personen vaak zeer negatief kleurt. De docu-
mentaire FOCUS wil zorgpartners en andere 
geïnteresseerden binnen het netwerk Interne-
ring Antwerpen en Limburg een positiever en 
genuanceerder beeld geven over personen met 
een interneringsstatuut en over de zorg aan 
geïnterneerde personen. De documentaire laat 
ons kennismaken met Tin, Koen, Nico en Jos, die 
zich elk in een andere fase van hun zorgtraject 
bevinden. Zij tonen aan dat, mits de nodige on-
dersteuning, geïnterneerde personen de mo-
gelijkheden hebben om een positief traject te 
doorlopen.

Petra Brouckmans, medewerker netwerk 
internering, HvB Antwerpen
20u00 - 22u00
WZC De Wending (t Kaffee) 
Albert van Dijckstraat 18 
2300 Turnhout
€ 3 voor leden van Similes en studenten 
€ 5 voor niet-leden
similes.turnhout@skynet.be 
tel 014 414624

 

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Herstelvisie

Herstellen doe je zelf, maar niet alleen.
In deze lezing wil ervaringsdeskundige Nathalie 
Albert, familie en naastbetrokkenen een zicht 
geven op wat herstel is. De herstelvisie maakt 
een opmars in de geestelijke gezondheidszorg, 
het is dus belangrijk dat niet alleen patiënten 
en hulpverleners weten wat dit betekent, maar 
iedereen die de persoon die herstellende is van 
een psychische kwetsbaarheid ondersteunt. 
Herstellen doe je immers zelf, maar niet alleen. 
Na de lezing wil Nathalie graag vanuit haar er-
varingskennis in dialoog gaan over dit boeiende 
thema, om er een interactieve afsluiting aan te 
geven. 

Nathalie Albert, ervaringsdeskundige
19u00 - 21u00
Alexianen Zorggroep 
Liefdestraat 10 
3300 Tienen 
aanmelden aan de receptie
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be 
tel 016 244201
anneke.coppens@similes.be
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Bescherming van de 
goederen en/of de 
persoon: wat na ons?

Er zijn in de samenleving mensen die het, tijde-
lijk of langdurig, moeilijk hebben met het be-
heer van hun goederen en/of het opkomen voor 
hun persoonlijke belangen. Voor personen met 
een psychische kwetsbaarheid trachten fami-
lieleden of betrokkenen hen te helpen en bij te 
staan, maar soms volstaat dit niet. Familieleden 
maken zich dikwijls zorgen over de toekomst van 
hun ziek gezinslid en stellen zich de vraag “Wat 
na ons, wie zorgt er voor zijn/haar goederen 
wanneer wij er niet meer kunnen voor zorgen?”.  
Deel 1: toelichting van de wetgeving die een 
bescherming op maat kan bieden bestaande 
uit twee mogelijkheden: een buitengerech-
telijk systeem en een gerechtelijk systeem.   
Deel 2: voorstelling van het kenniscen-
trum persoonsgerichte bewindvoering.  
De uiteenzetting zal vooral vanuit het werkveld 
en de praktijkervaring gebracht worden en er  zal 
ruim tijd zijn voor vragen.

Martine De Moor, coördinator van 
het kenniscentrum persoonsgerichte 
bewindvoering en bewindvoerder van 5 
personen.
19u45 - 21u45
PZ Sint-Alexius 
Grimbergsesteenweg 40 
1850 Grimbergen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
similes.grimbergen@gmail.com of  
tel 053 663720 

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Persoonlijkheidsstoornis: 
borderline

Is er sprake van automutilatie, verlatingsangst? 
Heeft je naaste moeite met het behouden van 
(intieme) relaties (aantrekken/afstoten)? Dan is 
het mogelijk dat hij of zij lijdt aan een borderli-
nepersoonlijkheidsstoornis. Tijdens deze avond 
kan er in open dialoog gepraat worden over 
ervaringen met mensen met een persoonlijk-
heidsproblematiek zoals borderline. Er kunnen 
vragen gesteld worden rond de diagnostiek en 
over het omgaan met deze problematiek.

Ria Schoutteet, psychotherapeut
19u30 - 21u45
CM Sint-Michiels 
Koningin Astridlaan 2 
8200 Sint-Michiels
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website  
inschrijving@similes.be 
tel 016 244201 
plaatsen zijn beperkt
similes.brugge@gmail.com
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Behandeling en 
nabehandeling in de 
thuiszorg

Bij de behandeling in de GGZ hoort ook de nabe-
handeling. Spreekster Nele Sauviller is werkzaam 
binnen één van de Mobiele Teams te Antwerpen. 
Van daar uit wordt begeleiding aangeboden, die 
deel uitmaakt van de behandeling van de cliënt. 
Dit impliceert een samenwerking met de door 
de cliënt gekozen huisarts, psychiater, psycho-
loog,…  en met eventuele eerstelijnsdiensten 
die aan huis komen. Netwerken samen met fa-
milie en vrienden is daar een belangrijk onder-
deel van.  Hierbij wordt betracht de cliënt zoveel 
mogelijk spilfiguur te laten zijn. 

Nele Sauviller,  medewerker Mobiele 
Teams Antwerpen
19u30 - 21u45 
Welkom vanaf 19u00
Dienstencentrum Ten Gaarde 
Boomgaardstraat 37 A 
2018 Antwerpen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.antwerpen@gmail.com

 

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Hoe staat het nu met de 
Mobiele Psychiatrische 
Thuiszorg in regio Leuven-
Tienen?

Ilse Van Wijnendaele, algemeen 
coördinator De Hulster & Mobiel Team 
Leuven-Tienen
19u45 - 22u00
Jeugdherberg de Blauwput 
Martelarenlaan 11A 
3010 Kessel-Lo
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
similes.oostbrabant@gmail.com of  
tel 0473 639665 

INFOMOMENT
NABESTAANDEN

Wat als de kou vanbinnen 
zit? Rouw na zelfdoding.

Tijdens dit infomoment wordt de meest recen-
te visie betreffende het rouwproces toegelicht. 
Het centrale thema zal in het licht staan van de 
ontwrichtende emoties die bij rouw na suïcide 
het leven lijken te beheersen en het rouwproces 
complex maken.

Stefani Smits  
klinische gezondheidspsychologe, 
rouwtherapeute, relatie-, familie- en 
systeempsychotherapeute
20u00 - 22u00 
Welkom vanaf 19u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
vergaderzaal 4
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be, tel 016 244201
simnablim@gmail.com
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GESPREKSBIJEENKOMST
EX-PARTNERS

Van onmacht naar kracht

Diana Duym, gezondheidstherapeute
19u30 - 21u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
vergaderzaal 2
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.expartners.limburg@gmail.com

 

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Voorstelling werking 
cluster psychosezorg 
Multiversum

Medewerker psychosezorg
19u30 - 21u30
Multiversum 
Deurnestraat 252 
2640 Mortsel
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.mortsel.boechout@gmail.com

INFOMOMENT • INTERNERING
IEDEREEN WELKOM

Internering

Tijdens dit infomoment luisteren we naar het 
verhaal van mensen die ervaring hebben met in-
ternering, geven we informatie over internering 
en over de zorg voor geïnterneerden. We geven 
een overzicht van de plaatsen waar geïnterneer-
den terecht kunnen en welke zorg daar gegeven 
wordt. We geven ook kort wat informatie over het 
statuut internering en de juridische gevolgen er-
van. Daarnaast maken we ruimte om andere fa-
milieleden of vrienden te ontmoeten. Je kan ook 
kennismaken met de familiewerking van Similes. 

10u00 - 12u00
UPC Sint-Kamillus 
Krijkelberg 1 
3360 Bierbeek
gratis
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
anneke.coppens@similes.be of tel tel 
016 244204
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ONTSPANNING
NAASTBETROKKENEN

Filmnamiddag  
“Everybody happy”

“Everybody Happy” is een Vlaamse film (2016) 
geregisseerd door Nic Balthazar. Ralph Hartman 
(acteur Peter Van den Begin) is een succesvolle 
stand-up comedian die het moeilijk heeft, vooral 
dan met zichzelf. Hij wordt immers achtervolgd 
door een stemmetje in zijn hoofd dat nog nau-
welijks wil zwijgen. Ondertussen moet Hartman 
zichzelf zien staande te houden in het genade-
loze milieu van de stand up comedy. Gelukkig is 
er  Laura (actrice Barbara Sarafian) die voor hem 
begrip toont en zijn probleem lijkt te herkennen.  
Everybody Happy is een parabel over hoe we al-
len op de rand kunnen komen te staan maar ook 
hoe van die afgrond kunnen wegstappen. 

PROGRAMMA
14u00  Inleiding van de film 
14u15  Film “Everybody happy” 
16u00  Ontmoeting met koffie en gebak 
17u00 Afsluitend woord 

om 14u00
PC Dr Guislain 
Francisco Ferrerlaan 88A 
9000 Gent 
zaal De Meander
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.regiogent@gmail.com 
martine.de.moor@similes.be

 

LOTGENOTENCONTACT
NAASTBETROKKENEN

Lotgenotencontact

We bieden lotgenoten de kans  om elkaar in ver-
trouwelijke sfeer te ontmoeten en te ondersteu-
nen.

Ria Cuppens  
vrijwillig medewerker Similes
9u30 - 11u30
Dienstencentrum De Groten Uitleg 
Kerkeneind 20 
2920 Kalmthout
€ 3 voor leden van Similes en niet-leden
similes.antwerpen@gmail.com 
dienstencentrum@ocmwkalmthout.be

 

GESPREKSBIJEENKOMST
KOPP/KOAP

Taboe

Je leeft in een gezin met een psychisch kwetsbare 
ouder. Vaak rust hier een zwaar taboe op: je deelt 
het niet met de buitenwereld en ook thuis wordt 
het niet besproken. Hoe ga je hiermee om? Hoe 
vind je toch steun?

Vera Vandecruys 
vrijwillig medewerker Similes
20u00 - 22u00
Huis van de Sport 
Boomgaardstraat 22 
2600 Berchem
€ 3 voor leden van Similes  
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.koppantwerpen@gmail.com
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Pleidooi voor meer 
vermaatschappelijking 
van de geestelijke 
gezondheidszorg

Met het beleid van vermaatschappelijking zoals 
dat de afgelopen jaren is ingezet, wordt beoogd 
maatschappelijke uitsluiting van mensen 
met een psychiatrische achtergrond tegen te 
gaan. Zorg dicht bij huis en ‘maatschappelijke 
steunsystemen’ moeten een proces ‘van patiënt 
naar burger’ mogelijk maken. Tot nog toe is te 
weinig aandacht uitgegaan naar wat sociale 
integratie van ‘mensen die anders zijn’ vergt 
van instituties en burgers. Doortje Kal zocht 
naar theorieën die kunnen helpen het ‘ruimte 
maken voor de vreemde ander’ – kwartier 
maken - te doordenken. De centrale vraag is hoe 
concreet gewerkt kan worden aan een gastvrij 
onthaal in buurtcentra en vrijwilligerswerk, in 
het denken over anders zijn, in de verhouding 
tussen uiteenlopende professionals, cliënten 
en betrokken familie, en in vriendschap en 
burgerschap. Peter Dierinck werkte dit systeem 
uit in Vlaanderen

Peter Dierinck, psycholoog en 
stafmedewerker maatschappelijk herstel 
PC Gent-Sleidinge
20u00 - 22u00
AZ Sint-Maarten  
Campus Zwartzustersvest 
Zwartzustersvest 47 
2800 Mechelen
€ 3 voor leden van Similes  
€ 5 voor niet-leden
similes.mechelen@gmail.com 
 

GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Empatisch luisteren in de 
praktijk

Doe-avond rond gevoelige Similesthema’s. In 
het veilige kader van deze gespreksavond voor 
familieleden vormt aandachtig en medele-
vend luisteren een goed beginpunt om deli-
cate persoonlijke verhalen te laten uitspreken.  
Erkenning krijgen voor de eigen beleving van 
probleemsituaties maakt het mogelijk om tot 
een heldere verwoording van de problemen te 
komen. Dat verricht dikwijls wonderen en opent 
de deur naar nieuwe inzichten. Empathisch luis-
teren geeft ten slotte ook een boost aan het ge-
voel van zelfwaarde en zelfredzaamheid. 

Vrijwillig medewerkers Similes
19u30 - 21u45
De Hoeve 
Penitentenlaan 22 
9620 Zottegem-Velzeke 
cafetaria
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.vlardennen@gmail.com, 
tel 054 415156  
(dinsdag en woensdag overdag)
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GESPREKSBIJEENKOMST
PARTNERS

Teveel denken over 
verkeerde dingen

Diana Duym, gezondheidstherapeute
20u00 - 22u00
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
vergaderzaal 2
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.partners.limburg@gmail.com

INFOMOMENT • INTERNERING
IEDEREEN WELKOM

De nieuwe interneringswet

Sedert 1 oktober 2016 is een nieuwe interne-
ringswet van kracht. In deze wet staat dat ge-
interneerde personen recht hebben op zorg om 
een menswaardig leven te leiden. Het is belang-
rijk om goede zorg aan te bieden dat aangepast 
is aan de zorgnoden van de geïnterneerde per-
soon en tevens rekening houdt met het veilig-
heidsrisico, aldus de bepalingen van deze wet. 
Tijdens dit informatiemoment willen we, op een 
goed verstaanbare manier, een algemeen over-
zicht geven van de krachtlijnen van deze nieuwe 
wet en tevens duiden wat er nu veranderd is te-
genover de vroegere wet.

Katelijne Seynnaeve en Joris Dheedene, 
netwerkcoördinatoren internering Oost- 
en West-Vlaanderen vanuit FOD justitie 
en FOD Volksgezondheid
9u30 - 12u30
CAW  
Oude Houtlei 124  
9000 Gent
gratis
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
martine.de.moor@similes.be 
tel 09 2168803
CAW Oost-Vlaanderen, FPC Gent en 
Obra Baken vzw
Schakelteam West- en Oost-Vlaanderen, 
UGent-vakgroep Orthopedagogiek en 
Zorgteam gevangenis Gent

DONDERDAG
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GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Zelfzorg voor 
mantelzorgers

Vrijwillig medewerkers Similes
20u00 - 22u00
OPZ Geel 
Sanodreef 4 
2440 Geel 
zaal Forum
gratis
similes.geel@gmail.com 
tel 014 590600 
gsm 0497 044079

GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Vernieuwing in 
de geestelijke 
gezondheidszorg

Guido De Geyter  
therapeutisch coördinator
19u30 - 22u00
Parochiaal Centrum Drongen 
Oude Abdijstraat 3 
9031 Drongen
gratis
similes.regiogent@gmail.com

 L
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GESPREKSBIJEENKOMST
PARTNERS VAN EN KOPP/KOAP

Uitwisselingsavond tussen 
KOPP’ers en partners van

Als je zoon of dochter bent van iemand met  een 
psychische kwetsbaarheid heb je – ook al ben 
je al volwassen – specifieke vragen en noden. 
Binnenshuis en buitenshuis werd er weinig over 
gepraat. Je praat er ook niet graag over uit angst 
of schaamte, anderen begrijpen het niet. Mis-
schien woon je nog thuis en draag je nog steeds 
zorg voor je zieke mama of papa. Of het lukt niet 
afstand te nemen, ook al heb je je eigen stek of 
heb je inmiddels zelf een gezin. Je merkt dat je 
ervaringen uit je kindertijd je hinderen in je zelf-
ontplooiing.

Mieke Vanderhaeghe 
psycholoog aan huis
19u30 - 22u00
Faculteit Psychologie en Pedagogische 
Wetenschappen-Universiteit Gent 
Henri Dunantlaan 2 
9000 Gent 
lokaal 4E
€ 5 voor leden van Similes 
€ 8 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201 
schrijf je in met vermelding van deelname als 
KOPPer of partner van

similes.partners.owvlaanderen@gmail.
com 
similes.koppowvlaanderen@gmail.com

 

INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

Suïcidepreventie

Elke dag overlijden in België zeven mensen door 
zelfmoord. Bij de 25-45 jarigen is zelfdoding de 
belangrijkste doodsoorzaak. De confrontatie 
met mensen die een einde willen maken aan 
hun leven, is emotioneel een moeilijk gegeven. 
Kan ik er iets aan doen? Wat zeg ik wel, en wat 
net niet? Naar wie kan ik doorverwijzen en hoe 
doe ik dat? In deze lezing worden handvatten 
gegeven over hoe je signalen kan herkennen, 
wat je kan zeggen, hoe je kan doorverwijzen en 
hoe je voor jezelf kan zorgen. De belangrijkste 
boodschap die we willen meegeven is dat je niet 
alleen staat. Er is hulp voorhanden.

Kirsten O, klinisch psycholoog, 
suïcidepreventiewerker CGG Passant
19u45 - 21u45
PZ Sint-Alexius 
Grimbergsesteenweg 40 
1850 Grimbergen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
similes.grimbergen@gmail.com of  
tel 053 663720
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INFOMOMENT
IEDEREEN WELKOM

De relatie tussen 
familieleden en 
hulpverleners

Onze spreekster, Lies Nijs, heeft als hulpverlener 
in PZ-Tienen een verruimende visie opgebouwd 
in het kader van een familiegerichte aanpak. Zij 
reikt ons vanuit haar ervaring aan hoe de rela-
tie tussen hulpverleners en familieleden soms 
een nieuwe kans kan krijgen. De handvatten die 
worden aangeboden zijn zeker een rijkdom voor 
iedere betrokkene in dit GGZ-verhaal.

Lies Nijs, PZ Tienen
19u30 - 21u45 
Welkom vanaf 19u00
Dienstencentrum Ten Gaarde 
Boomgaardstraat 37 A 
2018 Antwerpen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.antwerpen@gmail.com

 

PRAATCAFÉ • PSYCHOSE
NAASTBETROKKENEN

Revalidatiecentrum  
Perron 70

Met het praatcafé psychose willen we familiele-
den van mensen met een psychotische kwets-
baarheid samenbrengen om te spreken over 
leven met een psychose. Tijdens deze avonden 
wordt er naast een informatief moment telkens 
een uitgebreid ontmoetingsmoment voorzien.

19u30 - 21u30
Perron 70 
Stationsstraat 70 
1730 Asse
€ 2 per persoon
katrien.delombaert@cgg-brussel.be 
tel 02 4789090 
stefany.navez@ahasverus.be  
tel 02 8010180
CGG Brussel, CGG Ahasverus, VDIP,  
PZ Sint-Alexius en Vlaamse Overheid

 

GESPREKSBIJEENKOMST
EX-PARTNERS

Geloven in je zelf

Diana Duym, gezondheidstherapeute
19u30 - 21u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
vergaderzaal 2
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.expartners.limburg@gmail.com
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ONTSPANNING
IEDEREEN WELKOM

Bezoek aan de kerstmarkt

18u00 - 21u00
Brouwerij het Anker 
Guido Gezellelaan 49  
2800 Mechelen
Gratis
similes.mechelen@gmail.com

LOTGENOTENCONTACT
NABESTAANDEN

Lotgenotencontact

We bieden lotgenoten de kans om elkaar in 
vertrouwelijke sfeer te ondersteunen.

Inès Vallina Grièra, klinisch psychologe 
en familietherapeute PZ Asster Sint-
Truiden
20u00 - 22u00 
Welkom vanaf 19u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5  
3500 Hasselt 
vergaderzaal 4
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
simnablim@gmail.com

 

ONTSPANNING
PARTNERS

Afsluiting van het jaar

Vrijwillig medewerkers Similes
20u00 - 22u00
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
Theatercafé
gratis 
consumptie te betalen

via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.partners.limburg@gmail.com
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GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Ontmoetingsmoment en 
nieuwjaarsreceptie

Wanneer de kerst- en nieuwjaarstijd voorbij is, 
kan het goed zijn om even terug te kijken. Hoe 
hebben we het ervaren in de drukte of de mo-
menten van eenzaamheid? Wat was er goed en 
hoe gaan we verder? Om het nieuwe jaar in te 
zetten, drinken we alvast een glaasje met wat 
versnaperingen.  En rond de tafel mag er heel 
wat leven van onszelf.

Ria Cuppens  
vrijwillig medewerker Similes
19u30 - 21u45 
Welkom vanaf 19u00
Dienstencentrum Ten Gaarde 
Boomgaardstraat 37 A 
2018 Antwerpen
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.antwerpen@gmail.com

 

GESPREKSBIJEENKOMST
NAASTBETROKKENEN

Lotgenotencontact

We bieden lotgenoten de kans om elkaar 
in vertrouwelijke sfeer te ontmoeten en te 
ondersteunen.

Kris Baetens, psycholoog en vrijwillig 
medewerker Similes
19u30 - 21u30
Multiversum 
Deurnestraat 252 
2640 Mortsel
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website 
inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
similes.mortsel.boechout@gmail.com

 

GESPREKSBIJEENKOMST
NABESTAANDEN

Lotgenotencontact

We bieden lotgenoten de kans om elkaar in 
vertrouwelijke sfeer te ondersteunen.

Inès Vallina Grièra, klinisch psychologe 
en familietherapeute  
PZ Asster Sint-Truiden
20u00 - 22u00 
Welkom vanaf 19u30
Cultuurcentrum Hasselt 
Kunstlaan 5 
3500 Hasselt 
vergaderzaal 4
€ 3 voor leden van Similes 
€ 5 voor niet-leden
via onze website, inschrijving@similes.be  
tel 016 244201
simnablim@gmail.com
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Volg ons op/similesvzw
www.similes.be

Groeneweg 151 
3001 Heverlee  
tel 016 244 201  
info@similes.be

Federatie Similes, nationaal secretariaat

Openingsuren 
ma-don:  10u00 - 12u00 
 13u00 - 16u00
vrijdag:   10u00 - 12u00
GESLOTEN OP FEESTDAGEN
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LUISTER- EN ADVIESLIJN
Zoek je informatie, advies of een luisterend oor? Onze 
luistervrijwilligers zijn elke werkdag van 10u00 tot 12u00 
bereikbaar via het nummer 016 244 200 (niet op feestdagen 
en tijdens schoolvakanties). Je kan je vraag ook mailen naar 
luistervrijwilligers@similes.be

KRINGWERKING
De Simileskringen organiseren laagdrempelige activiteiten voor 
een breed publiek, vaak in samenwerking met anders partners 
in zorg en welzijn. En ze bieden lotgenoten de kans om mekaar 
in een vertrouwelijke sfeer te ondersteunen. Elke kring legt 
eigen accenten. Zo zijn er kringen die zich specifiek richten tot 
kinderen van ouders met psychische problemen (KOPP),  
tot (ex-)partners …  
Op similes.be worden alle kringen voorgesteld.

JURIDISCH ADVIES 
Onze juriste biedt gratis telefonisch advies: 016 244 207 
bereikbaar tijdens kantooruren op maandag, dinsdag en 
donderdag, of op afspraak. Wie lid is, kan bij haar terecht voor 
een gratis consultatie in het kantoor in Heverlee. 

VRIJWILLIGERSWERK?
Ben je op zoek naar een boeiend engagement, kom gerust eens 
horen wat we jou te bieden hebben.


