
INFO-AVONDEN    BRUSSEL CENTRUM 
‘FAMILIE, PARTNER in de ggz’ 

 

Prijs: €6 - €3 leden Similes 
Inschrijven aangeraden via Similes.be: zie link verder per activiteit!  
 

 

 

14/10/21  Brussels Platform Geestelijke Gezondheid (BPGG)  
Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel   
Onthaal vanaf 18u00 met hapjes – voordracht om 19u00 
 

GREET PAUWELS 
Mag ik iets vragen? 
 

Je familielid met een psychische kwetsbaarheid krijgt professionele 
hulp. Jij blijft je natuurlijk wel betrokken voelen, wil de dingen begrij-
pen, je bent bezorgd en wil weten hoe het verder moet. Maar wan-
neer je vragen stelt krijg je niet altijd antwoorden. Hoe komt dat? 
Deze sessie geeft duidelijkheid over de aspecten en de wetgeving die 
hier een belangrijke rol in spelen (o.a. privacy en beroepsgeheim). We 
overlopen wat dat betekent voor jou als familie. Er zijn beperkingen, 
maar ook mogelijkheden. Met de aangeboden inzichten, tips en hand-
vaten sta je sterker in je contacten met de hulpverlening. 
Greet Pauwels, vrijwilligerscoach bij Similes. Zij coördineert de inzet 
van familie ervaringsdeskundigen in de netwerken voor volwassenen 
Psy 107 en motiveert organisaties in de geestelijke gezondheidszorg 
om familiebeleid te ontwikkelen. 

Inschrijven via link: http://link.similes.be/magikietsvragen  
 

22/11/21   Huis van het Nederlands                                                                       
Philippe de Champagne straat, 23 - 1000 Brussel 

Onthaal vanaf 18u00 – voordracht om 19u00 
 

Professor Dr. DIRK DE WACHTER  
Goede zorg in de GGZ, met de drie betrokkenen! 
 

Dirk De Wachter geeft op eigengereide wijze zijn visie op de medewer-
king met  de naastbetrokkenen in de geestelijke gezondheidszorg. Als 
gezinstherapeut en als bestuurder van familievereniging Similes weet 
deze taalvaardige psychiater goed waar de gevoelige klepel hangt. 
Verbinden is zijn credo: zeker in triade mét de familie! Dokter De 
Wachter bedacht en hanteert zelf het principe van de BY-PASS-
collega, een manier om familie te betrekken in het gesprek tussen 
hulpverlener en kwetsbare persoon.  
Dirk De Wachter, Psychiater en psychotherapeut in het UPC KU Leu-
ven. Hij is expert in systeemtherapie en verantwoordelijk voor het 
dagactiviteitencentrum Sint-Maarten op campus Kortenberg. Aan de 
KU Leuven is hij verbonden als opleider en supervisor in de gezinsthe-
rapie. Dirk De Wachter is een veelgeprezen auteur.  

Inschrijven via link: http://link.similes.be/goedezorg 

 

10/02/22  BPGG   
Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel 

Onthaal vanaf 18u00 met hapjes – voordracht om 19u00 
 

 

ANNIE NUYTS - LIEVE SELS 
 

Familie duurt langer dan een mensenleven.  
De kracht van familierelaties over de generaties heen. 
Familiebanden zijn ongelooflijk krachtig. Onbewust dragen mensen 
heel wat van hun familiegeschiedenis met zich mee. In deze interactie-
ve lezing maken we tijd en ruimte om stil te staan bij hoe dit  invloed 
heeft op ons leven aan de hand van beklijvende filmbeelden, anekdo-
tes en interactie met het publiek. We bekijken deze thema’s met een 
contextuele bril, gebaseerd op de theorie van Ivan Boszormenyi-Nagy. 
Annie Nuyts en Lieve Sels zijn contextueel psychotherapeuten. Annie 
werkt als familietherapeute in het Psychiatrisch Ziekenhuis Duffel. 
Lieve heeft een ambulante praktijk. Beide zijn zij verbonden aan het 
opleidingsinstituut Leren Over Leven Antwerpen en  ook andere. 
Inschrijven via link:  http://link.similes.be/familierelaties 
 

17/03/22    Huis van het Nederlands                                                                  
Philippe de Champagne straat, 23 - 1000 Brussel 
Onthaal vanaf 18u00 – voordracht om 19u00 
 

Professor Dr. GEERT DOM  
 

Verslaving en dubbeldiagnose: relatie tot de context 
Professor Geert Dom is een expert in verslavingszorg en in dubbeldia-
gnose. Hij brengt het maatschappelijk stigma onder de aandacht dat 
rust op psychische aandoeningen en verslaving. In zijn zoektocht naar 
strategieën voor herstel komt de context rond de patiënt sterk in 
beeld. Hij ondersteunt het partnerschap tussen hulpverleners en 
familie en kadert zijn inzichten uit eigen onderzoek en praktijk binnen 
een breder internationaal kader.  
Professor Dr. Geert Dom, Psychiater verbonden aan Zorggroep Multi-
versum en aan de Universiteit van Antwerpen. President-Elect van de 
European Psychiatric Association (EPA) en voorzitter van de European 
Federation of Addiction Societies.   
Inschrijven via link: http://link.similes.be/verslavingdubbeldiagnose  
 

21/04/22 BPGG   
Verenigingsstraat 15, 1000 Brussel 

Onthaal vanaf 18u00 met hapjes – voordracht om 19u00 
 

HUGUETTE BEYENS - DIRK DE CALUWE  
 

Komt er een SOTERIAHUIS in Brussel? En wat is dat precies ? 
Een Soteriahuis is een kleinschalige therapeutische gemeenschap. Het 
is een alternatief voor een psychiatrische ziekenhuisopname: in Vlaan-
deren en Brussel nog een ontbrekende schakel in de psychosezorg en 
een waardevolle aanvulling binnen het zorglandschap? Wat maakt 
een Soteriahuis zo bijzonder ? Welke filosofie ligt er aan de basis? We 
maken kennis met Huize Poustinia – gelegen in de Ardennen -, waar 
reeds een aantal principes van Soteria in de praktijk worden omgezet.   
Huguette Beyens is de bezieler van de vzw Het Levenssnoer, introdu-
ceerde de film Crazywise van Phil Borges in België, begeleidde als 
kunst- en psychotherapeute mensen in de herstelfase van een geeste-
lijke crisis, lid van de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen en van ISPS-
Lowlands.                                                                                                                                         
Dirk De Caluwé is vrijwilliger Similes en lid van de Vlaamse werkgroep 
Soteriahuizen.    
Inschrijven via link: http://link.similes.be/soteriahuisbrussel  

KAFFEE SIMILES JETTE  CLUB NORWEST

  Lotgenotencontact 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Moeilijk thuis, in je omgeving, met iemand die “anders” met de   
dingen omgaat ? Voel je je hiermee niet goed ?                                                                      

Similes helpt familie, vrienden, buren en al wie zich betrokken voelt  
bij  jongeren en volwassenen met een psychische kwetsbaarheid.        

                                    

In Kaffee Similes bespreken we samen met andere lotgenoten wat 
we meemaken. We luisteren naar elkaar. We wisselen tips uit en 
zoeken naar oplossingen en uitwegen. We bieden elkaar steun en 
trachten verder te helpen. We leren over onze zorgen te spreken en 
ermee om te gaan. En we zoeken samen naar een antwoord op onze 
vragen.  Zo staan we er niet alleen voor ! We houden onze ervaringen 
binnen de groep. 
 

Mich, Familie-ErvaringsDeskundige (FED), start met een korte inlei-
ding rond een thema.  We vertrekken van wat er bij de aanwezigen 
leeft en laten de deelnemers aan het woord.  

Want praten doet goed ! 
 

Similes geeft concrete informatie en helpt je, waar mogelijk, op weg in 
de geestelijke gezondheidszorg Brussel én de regio Halle-Vilvoorde.  

De Familie-ErvaringsDeskundigen van Similes zijn nauw betrokken bij 
het GGZ - Netwerk in Brussel en in Halle-Vilvoorde. 

Similes is er voor het contact onder lotgenoten en heeft geen medi-
sche functie.  

Toegang  gratis.    Drankjes 0,50 - 1€.       
 

Waar ?       
CLUB NORWEST*  Jacques Sermonlaan  93,  1090 Brussel Jette 
 

Hoe te bereiken ?     
Metro   Simonis  + Tram 19 - 9/ halte Spiegel  
    

Bus         13-14  -  Bus 87 / halte Riethuisen  -  Bus 49 / halte Simpson 
 

Auto       Ring E19-afrit 9 ‘JETTE’ richting  Brussel nemen via de N290 

                  Tentoonstellingenlaan–D. Poplimontlaan en links parking   
 Sermonlaan  

 

 

Wie ?           Familie en naastbetrokken volwassenen 

  van iemand met psychische problemen 
 
Wanneer ?   
Afspraak elke 3e maandag van de maand om 19u 
 

13 september   Psychose? Wat nu ?         (= 2e maandag!) 
18 oktober           Hoe kan ik (beter) samenwerken met 

                                  de begeleider van mijn familielid? Wat is 
de familiereflex ? 

15 november Hoe zorg ik (beter) voor me zelf, mijn 
kwetsbare naaste en het hele gezin? 

20 december Kerst- en familiefeesten: leuk voor mijn 
zieke naaste of beter te mijden ? Hoe 
pakken we het aan ? 

17 januari Het herstel van de patiënt én van zijn/
haar familie:  een delicate wisselwerking 
tussen beide.  

21 februari Verslaving en de rol van de context 
(familie, vrienden, werk, …) 

21 maart  Open gesprek onder lotgenoten over 
wat ons vreugde biedt of zorgen baart. 

18 april Wonen voor patiënten: waar en hoe in 
Brussel en de Rand ? 

16 mei Mijn familielid in crisis! Waar kan ik te-
recht voor hulp? 

20 juni Vakantie in zicht: wat betekent dat voor 
mijn familielid en hoe oplossingen vin-
den ? 

 

Contact :  similes.brusselnorwest@gmail.com                                                                                                

                         0486 349 338  Mich Jonckheere,  
            familie-ervaringsdeskundige 
 
 

            Inschrijven verplicht wegens Corona.            
            Mét mondmasker! 

 

Met de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie 

 
*CLUB NORWEST is een ontmoetingsruimte voor ieder-
een. Een initiatief van hulpverleners van de GGZ, van 
verenigingen van gebruikers en van families en naastbe-
trokkenen van gebruikers. De club biedt een waaier van  
activiteiten of workshops aan voor haar leden: koken, 
schrijven, crea .... en geeft ruimte aan diverse  
gespreksgroepen. Het is een plaats van onthaal en uitwis-
seling, met als doel mensen met elkaar te verbinden en 
ook preventief en oriënterend te werken.  
niels.osselaer@norwest.be  

2021 - 2022 

www.similes.be 

BRUSSEL REGIO HALLE-VILVOORDE 



PSYCHOSE PRAATKAFFEE  
GALMAARDEN 

 
Met het PRAATKAFFEE PSYCHOSE willen we              
familieleden van mensen met een psychotische     
kwetsbaarheid samenbrengen om te spreken over  
leven met psychose.  

Tijdens deze bijeenkomst wordt er naast een            
informatief moment telkens een uitgebreid              
ontmoetingsmoment voorzien.  

Een familie-ervaringsdeskundige van Similes belicht 
eerst een bepaald aspect van psychose, op voorstel van 
de aanwezige betrokkenen.  De meeste tijd wordt    
echter gereserveerd voor het onderling uitwisselen van 
ervaringen, zorgen en vragen. Familieleden geven   
immers aan dat ze het meeste kracht en inspiratie 
putten uit dit lotgenotencontact. 

 
Telkens op maandagnamiddag: 14u30 – 16u00 

18 oktober 2021 

13 december 2021 

21 maart 2022 

20 juni 2022 

SOCIAAL HUIS, Marktplein 19 – 1570 Galmaarden 

 

Prijs: 2€ per persoon, koffie en water gratis 

Inschrijven verplicht: similes.grimbergen@gmail.com    

Zolang CORONA: mét mondmasker! 

Begeleidster: Mich Jonckheere 0486 349 338 

SIMILES SALON PZ GRIMBERGEN 
 

Contactpunt voor familie en betrokkenen van         

personen met een psychische kwetsbaarheid 

Heeft je familielid, een vriend of je buur het psychisch 
moeilijk? Heb jij hulp nodig of zijn/haar familie? Heb jij 
vragen en wil je er over spreken?  

Zoek je informatie?  

Similes heeft er de ruimte voor in het Similes Salon. 

Klop gewoon aan!  

Wij luisteren naar je vragen en zorgen!  We spreken uit 
eigen ervaring en kunnen je begrijpen. We zoeken sa-
men naar een antwoord en trachten je verder te helpen 
en om te gaan met je zorgen.   

En zo sta je er niet alleen voor, want praten doet goed! 

In het Similes Salon houden we onze ervaringen onder 
ons!                                                                     

Begeleiding: Mich Jonckheere 

 
Similes is er voor het contact onder lotgenoten en heeft 
geen medische functie. 

 
Wanneer ? 
 

20 oktober - 17 november - 15 december - 19 januari - 
16 februari - 16 maart - 20 april - 18 mei - 15 juni                                                                            
 

Telkens:  

-van 15 -17u: doorlopend groepsgesprek  

   -na 17u: individuele gesprek na afspraak per mail 
 met bevestiging 

 

Waar ? 
 

PZ Sint Alexius  Grimbergse steenweg 40,  

1850 Grimbergen  

SPINNENKOPP-ruimte, vooraan bij de hoofdingang.   

Gratis. Ook koffie/thee en water  staat klaar. 
 

 

INSCHRIJVEN verplicht wegens Corona.  

Mét mondmasker! 

 

CONTACT: similes.grimbergen@gmail.com    

0486 349 338 Mich, familie-ervaringsdeskundige  
 

Similes Grimbergen, Regio Halle-Vilvoorde  

i.s.m.  

INFO-AVONDEN   PZ GRIMBERGEN 
 

Wanneer ? 
Telkens van 19u45 tot 22u 
 

Waar ? 
PZ Sint Alexius  
Grimbergsesteenweg 40, 1850 Grimbergen 
 

Deelnameprijs  
€ 3 voor leden van Similes  
€ 5 voor niet-leden 
 
Inschrijving is aanbevolen op Similes.be, telkens per avond 
via de aangegeven link: wijst zich mooi uit. Zie verder. 
 

*Altijd voor naastbetrokkenen 
**Hulpverleners welkom 
***Cliënten welkom 
****Zowel hulpverleners als cliënten welkom 

 

DINSDAG 5 OKTOBER 2021 **** zaal Hannah Arendt 
 

Familie: van nood tot noodzakelijkheid. 
Familie voelt zich vaak aan de zijlijn staan wanneer een familielid in de 
GGZ belandt. Nochtans is het de familie die vanuit nabijheid en betrok-
kenheid goede informatie kan brengen waardoor de aanpak (diagnose 
en behandeling) een rijke start kan maken. De nood van familie wordt 
nog te vaak pas ingeschat naar het einde van een traject toe, terwijl de 
noodzakelijkheid ervan vanaf dag 1 een belangrijke plaats vereist in het 
behandelplan. 

Tijdens deze avond staan we stil bij de koudwatervrees van hulpverle-
ners om de “meerstemmigheid” in gesprekken als een meerwaarde te 
zien en niet als een ongemak.  

Loes Peeters, hoofdpsychiater Psychiatrisch Ziekenhuis  Sint Alexius 
Grimbergen       Inschrijven via Link: http://link.similes.be/familienood  

  
WOENSDAG 2 NOVEMBER 2021 **  zaal Augustinus 

 

Wat kan LUS vzw betekenen voor familie van       
personen met een psychische kwetsbaarheid? 

LUS vzw is een vrijwilligersorganisatie die gelooft in de kracht van ver-
binding. Over heel Vlaanderen brengen de vrijwilligers van LUS familie, 
vrienden, buren en kennissen bij elkaar. Zij gaan op pad met mensen 
die er moeilijker uit zichzelf in slagen om verbonden met anderen in het 
leven te staan. Zo bouwt LUS mee aan een betrokken samenleving 
waar mensen met al hun mogelijkheden en kwetsbaarheden begaan 
zijn met elkaar, en betekenis hebben voor elkaar.  
Hoe werkt LUS en wat kunnen zij voor jou doen ?         

www.lusvzw.be       https://youtu.be/Ci2OjJIUu5Y. 

Elly Van Acoleyen - Emile Van Daele, medewerkers LUS vzw  
Inschrijven via Link: http://link.similes.be/lus  

 

DINSDAG 7 DECEMBER 2021**** zaal Hannah Arendt 
 

Medicatie voor personen met een psychische    
kwetsbaarheid 

Vragen rond de medicatie van uw familielid ? Dr Kim De Rycker geeft 
toelichting over de gebruikte medicaties aan de hand van de DSM5. 
Hierbij vertrekt ze niet vanuit de klassieke indeling van de medicatie 
maar wel vanuit het ziektebeeld. Zo kan zij duiding geven bij de meest 
gebruikte medicatie en eventueel ook bij uitzonderlijk gebruikte medi-
catie. Daarnaast geeft zij veel aandacht aan te bewaken bijwerkingen/
parameters enz. Of hoe wij met deze info beter zullen begrijpen welke 
impact de medicatie op onze patiënt heeft en hoe wij hierbij kunnen 
bijdragen om er samen mee om te gaan. Een belangrijke infoavond 
voor de familie om ‘goed ingelicht’ ons familielid te ondersteunen. 

Kim De Rycker, psychiater Psychiatrisch Ziekenhuis Sint Alexius 

Inschrijven via Link: http://link.similes.be/medicatie 

 

 

DINSDAG 1 FEBRUARI 2022 ****  zaal Augustinus 
 

‘Aanspreekpunt Mentaal Welzijn’ 
In het SaVHA-netwerk is er nood aan een contactpunt waar iedereen 
in Halle-Vilvoorde terecht kan met vragen naar hulp, ondersteuning en 
oriëntering in de GGZ. Het SaVHA-netwerk start in september 2021 in 
zeer nauwe relatie met diverse partners in de regio, met de uitwerking 
van een laagdrempelig ‘Aanspreekpunt Mentaal Welzijn’ voor Halle-
Vilvoorde. Het Aanspreekpunt zal personen met een hulpvraag rond 
mentaal welzijn, hun familie en hulpverleners ondersteunen bij de 
vraagverheldering en de toeleiding naar het meest passende hulpaan-
bod. De ontwikkeling van zo’n contactpunt kan gerealiseerd worden 
dankzij een extra toelage van de Vlaamse Gemeenschap, voor een 
stuk n.a.v. de vele mentale noden die door de COVID 19-toestanden 
rezen!                                                                                                                                                  
Voor het eerst zal er binnenkort dus een rechtstreeks Aanspreekpunt 
zijn, waar ook familie en vrienden van personen waar zij een verant-
woordelijkheid voor dragen of althans nauw bij betrokken zijn, terecht 
kunnen voor hulp bij het zoeken naar de juiste ondersteuning. Hoe het 
werkt en wat u mag verwachten, wordt zeker duidelijk op deze info-
avond. 

Iris Hertsens, projectmedewerker Aanspreekpunt Mentaal Welzijn 
GGZ Halle-Vilvoorde   

Inschrijven via Link: http://link.similes.be/
aanspreekpuntmentaalwelzijn  

 

DINSDAG 1, 8 en 15 MAART * 

Het universeel relationeel esperanto  

"Samen wel in ons vel"  
Afzonderlijke reeks: zie verder in kader      

 

 

DINSDAG 26 APRIL en 3 MEI 2022***  
zaal Hannah Arendt 

 

LEAP (Listen, Empathise, Agree, Partner) 
LEAP (Listen, Empathise, Agree, Partner) is een methode om in ge-
sprek te gaan met mensen die “psychotische” ervaringen hebben en 
deze niet als zodanig ervaren. Dit wordt wel eens verwoord als “geen 
ziekte-inzicht hebben”. Professor Amador ontwikkelde voor deze 
situaties de LEAP-methode, die elementen van motiverende ge-
spreksvoering, gedragstherapie en reflectief luisteren bevat. Dr Jules 
Tielens werd er mede door geïnspireerd bij het schrijven van zijn 
boek “In gesprek met Psychose”. 

Tijdens deze twee avonden maak je kennis met de basisprincipes van 
LEAP. De eerste avond is een overzicht en bespreken we een aantal 
onderdelen van deze methode. De tweede avond bespreken we de 
andere onderdelen. Het is dan ook belangrijk beide avonden te vol-
gen. 

Joris Corthouts, psycholoog bij Legato (St Hiëronymus te St Nik-
laas), een afdeling voor mensen met psychotische ervaringen. 

Inschrijven via Link: http://link.similes.be/leapreeks    

 
DINSDAG 1, 8 en 15 MAART *   
19u30-22u00  zaal Hannah Arendt 

 

Het universeel relationeel esperanto  

"Samen wel in ons vel" (reeks) 
Samenleven en samenwerken is er de laatste jaren niet eenvoudiger 
op geworden. Zeker niet in een gezin met iemand die psychisch 
kwetsbaar is. Hoe kan je als mantelzorger erover waken dat je eigen 
noden niet ondergesneeuwd raken en dat je toch een betrouwbare 
mantelzorger bent die rekening houdt met zijn/haar omgeving? En 
hoe kan je in je kracht blijven in gesprek met de hulpverlener en je 
psychisch kwetsbaar familielid? 

Lieve Willems, onze gastspreker, ontwikkelde een “samenleef-
GPS” die herstel- en oplossingsgericht is. Een eenvoudig taalmodel 
met spelregels die snel aan te leren zijn en houvast biedt. 

 

Deelnameprijs: 

Lid €15/avond , niet-lid €20/avond 

Totaal: Lid €45, niet-lid €60/3 avonden 

Inschrijven via Link: http://link.similes.be/samenleefgps 




