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Tijd en verhaal - 35 jaar ontwenning

Programma

Afhankelijkheid  is een problematiek die een kaart vraagt om wegen te zien naar een innerlijk huis met kamers. Psychotherapie bij 
middelenafhankelijkheid  is soms geheime kamers vermoeden, na jaren misschien een deur vinden en mee een geheim dragen.

Iedereen die hier ooit voorbijkwam of nog is,  zit mee ingekanteld in een verhaal.  Opgetekend in verslagen/ analyses/ levensver-
halen. Woorden die vorm geven aan tijd, worden van onder het stof gehaald of opgespaard  voor later. 

Kom gerust binnen …

8.30 Onthaal
9.00 Eva Debusscher - Opening en welkom  
9.20 Ignaas Devisch - Brengt een originele blik 
 binnen in het maatschappelijk omgaan met tijd.
10.20 Pauze 
10.50	 Tom	Defillet	-	Licht de nieuwe alcoholnorm 
	 België	toe	die	dit	jaar	gefinaliseerd	werd.	
11.15 Wim van den Brink - Spreekt over middelenafhan-
 kelijkheid en de behandeling ervan in de toekomst.
12.00 Lunch  

13.10 Mieke Hoste  en Jeroen  De Gelder - Brengen hun ge-
 deelde tijd en verhaal binnen en buiten de therapiekamer. 
14.00 Pauze 
14.20 Christophe Vekeman -  Leest voor uit zijn roman ‘ Een 
 borrel met Barry’. 
14.40 Dirk De Wachter - Overschouwt liefde en relaties in 
 tijden van maakbaarheid. 
15.40 Simon Demeulemeester - Volgt  met ons mee en sluit 
 af met zijn onbevangen indrukken van de dag. 
15.45  Receptie  

Eva Debusscher   Psychiater op Eenheid Ontwenning. 

Ignaas Devisch 	 	 	 Professor	Ethiek,	Filosofie	en	medische	filosofie	aan	Universiteit	Gent	en	Arteveldehogeschool.	

Tom Defillet   VAD stafmedewerker en clusterverantwoordelijke onderzoek en ontwikkeling. 

Wim van den Brink  Hoogleraar Verslavingszorg aan Academisch Medisch Centrum Amsterdam, directeur van  
    Amsterdam Institute for Addiction Research. 

Mieke Hoste   Afdelingspsycholoog van Eenheid Ontwenning en opleider in Rapunzel te Diest. 

Jeroen De Gelder  Ervaringsdeskundige en auteur van “La Folia”.

Christophe Vekeman  Schrijver, dichter en performer. Veel gevraagde gast op literaire podia in Vlaanderen en 
    Nederland.

Dirk De Wachter  Psychiater-psychotherapeut	en	diensthoofd	systeem-	en	gezinstherapie	aan	het	Universitair	
	 	 	 	 Psychiatrisch	Centrum	van	de	KU	Leuven,	campus	Kortenberg.	

Simon Demeulemeester  Redacteur bij Knack. 



ACCREDITERING

LOCATIE

INSCHRIJVING
Inschrijven kan via www.sintjozefpittem.be.
Kostprijs bedraagt 90 euro per deelnemer (inclusief broodjesmaaltijd).

Kliniek Sint-Jozef vzw - Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie
Boterstraat 6 
8740 Pittem

Accreditering is aangevraagd. 


