Grens-verleggingen
Transculturele zorg:
van obstakel naar
kans.
Vrijdag 31 januari 2020
Congrescentrum
UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
3070 Kortenberg

WORKSHOP
Marie Rose Moro
Zaterdag 1 februari 2020
Inschrijven en inlichtingen bij
info@rinovlaanderen.be

INFO
Tijdens deze studiedag nemen we de externe en interne zoektocht van gezinnen op de vlucht als
uitgangspunt.
Het verlaten van hun landsgrens betekent voor veel van deze gezinnen een verlies van het
vertrouwde en het moeten opbouwen van een bestaan in een nieuw en vreemd land. Trauma’s
verbonden met deze ontworteling hebben vaak een bijkomende invloed op alle gezinsleden.
We stellen ons de volgende vragen: Wat is de impact van deze vorm van migratie op ouderschap
en op de ontwikkeling van kinderen en adolescenten? Wat zijn de specifieke problemen van het
opgroeien in een transculturele situatie? Kan het vraagstuk van de integratie ook als een kans
bekeken worden in plaats van als een obstakel? Wat betekent cultuur als kader in de etnopsychotherapie? Dienen we migranten te behandelen als westerse patiënten of menen we dat
deze doelgroep slechts te behandelen is vanuit een geëigende kennis over de cultuur van
herkomst? En wat is de impact van dit alles op de psychoanalytisch psychotherapeut en zijn of haar
kader? Welke grens moeten wij verleggen? Hoe gaan we om met de onvermijdelijke onzekerheid
die we ontmoeten in het werk met deze problematiek? Welk appel horen en voelen we in het
particuliere lijden van deze gezinnen?
In de lijn van de VVPT-traditie wordt dit een klinisch georiënteerde studiedag, met de focus op de
psychoanalytische psychotherapeutische praktijk en dus behoorlijk wat casuïstiek. Eveneens naar
VVPT-traditie wordt theoretische reflectie en verdieping niet uit de weg gegaan en krijgt de
deelnemer ruimte voor eigen reflecties en klinische en theoretische vragen, in dialoog met de
sprekers.

We kijken ernaar uit op deze dag zowel ervaren psychoanalytisch psychotherapeuten te
ontmoeten alsook klinisch psychologen of anders gevormde psychotherapeuten zonder voorkennis
van het psychoanalytisch gedachtengoed. Een speciaal welkom gaat uit naar deelnemers aan de
postgraduaatopleidingen en eerstelijnspsychologen.
Deze studiedag zal gedeeltelijk in het Engels verlopen. Accreditering voor artsen werd
aangevraagd.

Voormiddag

Namiddag

8u30 Onthaal, inschrijving, koffie

13u30 Muzikale impressie

9u30 Verwelkoming Ronny
Vandermeeren en muzikale impressie
(Bassel Khalil)

13u35 Marie Rose Moro : Transcultural Approach
for Children and Families.

10u00 Patrick Meurs : Transculturele
psychotherapie in tijden van migratie
en vlucht.
11u00 Pauze
11u30 Muzikale impressie

PERSONALIA

11u35 Marie Rose Moro: Hospitality
and Humanity: How to be
Transcultural?
12u30 Lunch

14u35 Elmira Erstukajeva : Een sprong naar de
toekomst.
15u35 Vragen en discussie
16u00 Afsluiting en receptie

PERSONALIA
Dr. Marie Rose Moro is kinder- en jeugdpsychiater, psychoanalytica en sinds jaren
een autoriteit op gebied van de etnopsychiatrie in Frankrijk. Docente aan de
Université Paris Descartes, afdelingshoofd van ‘la maison de Solenn’ in Cochin
(Parijs) en verantwoordelijk voor de afdeling ‘Psychopathologie van het kind en
adolescent’ in het ziekenhuis Avicenne (Bobigny). In haar talloze publicaties richt
ze zich op de krachten en kwetsbaarheden van migrantenkinderen (en hun
gezinnen) en de psychische trauma’s m.b.t. transculturaliteit.
Patrick Meurs PhD, psychoanalytisch kinder- en jeugdpsychotherapeut, docent in
klinische psychologie aan KULeuven en in gezinswetenschappen aan Hogeschool
Odissee, Campus Schaarbeek. Staflid van het postgraduaat psychodynamische
kinderpsychotherapie KU Leuven. Directeur van het Sigmund Freud Instituut
Frankfurt, hoogleraar psychoanalytische ontwikkelingspsychologie aan het Institut
für Erziehungswissenschaften van Universität Kassel.
Elmira Erstukajeva is arts en stafmedewerkster van het CAW Oost-Vlaanderen. Ze
ontvluchtte Tsjetsjenië en kwam in 2000 met haar gezin in België aan. Ze is
bijzonder begaan met de geestelijke gezondheid van mensen op de vlucht.
Daarom zet ze zich sinds 2010 met groot enthousiasme in, in het project MindSpring, een psycho-educatief drempelverlagend groepsaanbod voor vluchtelingen
(zowel volwassenen als kinderen) in hun eigen taal.
Ronny Vandermeeren is klinisch psycholoog-psychoanalytisch therapeut en
werkzaam in het PZ ASSTER St Truiden en in een privépraktijk. Hij is voorzitter van
de VVPT en opleider aan het postgraduaat psychoanalytische therapie te
Kortenberg.
Bassel Khalil is een Syrische muzikant, componist en tekstschrijver. Hij is geboren
in Damascus en verliet in 2013 Syrië na de burgeroorlog. Na in totaal drie jaar in
Egypte en Turkije te hebben doorgebracht, is hij in België aangekomen om een
betere toekomst voor zichzelf en zijn familie op te bouwen.

INSCHRIJVEN
INSCHRIJVEN via www.VVPT.be
Prijs
95 € VVPT-lid + BWP-lid
120 € niet VVPT-lid
60 € studenten
Lunch inbegrepen.
Restitutie niet mogelijk.

Betaling voor 20 januari 2020 op rek. nr. BE48 3300 7009 9227,
Swiftcode/BIC: BBRUBEBB,
met vermelding van naam + 31 januari 2020.

VERDERE INLICHTINGEN via info@vvpt.be.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

