
UIT NODIGING
woensdag 30 november 2022

UPC Du�el

studiedag 
over kwaliteit en reflectie in de 
geestelijke gezondheidszorg
In 2021 en 2022 experimenteren vier psychiatrische centra met een alternatieve manier van 
kwaliteitsopvolging. In dialoog met verschillende doelgroepen proberen ze te ontdekken wat ze 
willen behouden, versterken of veranderen. 

Tijdens deze studiedag nemen de centra je mee doorheen hun leerproces. Via een mix 
van boeiende sprekers hebben ze daarbij aandacht voor het perspectief van hulpverleners, 
zorggebruikers, hun familie en naasten. Een niet te missen studiedag voor iedereen die begaan 
is met kwaliteit van zorg.

praktisch

woensdag 30 november 2022, van 9 tot 17 uur

Hof Van Liere, Frederik de Tassiszaal
Stadscampus Universiteit Antwerpen
Prinsstraat 13, 2000 Antwerpen

85 euro p.p., inclusief lunch en receptie

meer info en inschrijven

Scan de QR-code of bezoek de website voor meer info en 
inschrijving: www.bethanie-emmaus.be/studiedag-kwaliteit

Inschrijven kan tot en met woensdag 9 november 2022.

Accreditatie voor artsen werd aangevraagd.

http://www.bethanie-emmaus.be/studiedag-kwaliteit
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Inleiding: Hoe de waanzin het gezond 
verstand versloeg

Stephan De Bruyne, PC Sint-Hiëronymus

9.15

Kwaliteitszorg is van ons! 
Een klinisch-ethisch perspectief op 
kwaliteitszorg.

Joris Vandenberghe, KU Leuven

9.35

Zorg om onderwijskwaliteit aan  
de KU Leuven: 
De kracht van vertrouwen

Niki Verschueren, KU Leuven

10.15

Pauze11.05

Zorg(en) om kwaliteit in de complexiteit van 
de ggz: 
De kracht van vertrouwen, (be)vragen, 
luisteren en perspectief bieden.

Jan Bogaerts, Bethanië ggz

11.25

Kwaliteit op de sofa
Leen Michiels 

familie-ervaringsdeskundige, Bethanië ggz 
Rositta Monnissen 

hoofdverpleegkundige Stemming 1, UPC Duffel 
Inge Maes

ervaringsdeskundige, PC Gent-Sleidinge  
Stephan De Bruyne 

medisch directeur, psychiater, PC Sint-Hiëronymus

12.00

Lunch12.40

Workshop 1 (keuze uit één van bovenstaande workshops)13.40

In de namiddag volg je twee workshops. Bij je 
inschrijving kies je hiervoor uit onderstaande 
opties:

① Hoe reflecteren twee crisisopname-
afdelingen over vrijheidsbeperkende 
maatregelen? 

Matthias Haesendonckx, UPC Duffel 
Emily Walgrave, Bethanië ggz

② Waarderend onderzoek: kritisch én positief 
in gesprek over kwaliteit.

Jesse Verleije, UPC Duffel

③ De uitdagingen in reflectieve processen 
vanuit meervoudige perspectieven.

Moderator: Filip De Donder, Bethanië ggz

④ Wat is kwalitatieve zorg voor jou? 
Kim Vandevoorde, PC Gent-Sleidinge

⑤ Van kwalitatieve reflectie naar reflexieve 
kwaliteit? 

Johan Boxstaens, Bethanië ggz

⑥ Alternatieve beleidsperspectieven op 
kwaliteit.   

Stefaan Baeten, PC Sint-Hiëronymus 
Jochen Van den Steen, PC Gent-Sleidinge

Workshop 2 (keuze uit één van bovenstaande workshops)15.00

Receptie16.30


