INSCHRIJVEN

BEREIKBAARHEID

De studiedag is gratis, maar inschrijven is verplicht.

De studiedag vindt plaats in het Museum Dr. Guislain,
Jozef Guislainstraat 43b, 9000 Gent.

Inschrijven kan door vóór 24 november 2022 een
mailtje te sturen naar
creatievetherapie@guislain.broedersvanliefde.be
Vermeld bij je inschrijving of je een broodje wil
bestellen voor de lunch en maak een keuze uit
volgende opties:
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje
broodje

kaas (wit/bruin)
hesp (wit/bruin)
kaas en hesp (wit/bruin)
kipsalade (wit/bruin)
garnaalsalade (wit/bruin)
tonijnsalade (wit/bruin)
krabsalade (wit/bruin)

Met het openbaar vervoer
Het Museum Dr. Guislain is makkelijk bereikbaar met
tram 1 (lijn Flanders Expo - Gent-Sint-Pieters Evergem). Je stapt af aan de halte Guislainstraat.

Met de fiets of de auto
Er zijn fietsenstallingen en parkeerplaatsen op het
domein zelf.

STUDIEDAG

DE KUNST VAN HET CREATIEF BEHANDELEN
IN HET PSYCHIATRISCH CENTRUM

Een broodje kost 4,5 euro. Dat bedrag betaal je ter
plaatse.

VRIJDAG 9 DECEMBER 2022
ACCREDITERING

Van 09.00 tot 16.30 uur
Museum Dr. Guislain, Gent

Accreditering voor artsen is aangevraagd.
Een initiatief van de vakgroep creatieve therapie
van het P.C. Dr. Guislain.

PROGRAMMA

WORKSHOPS

08.30 uur

Deuren open

"Van bol naar beeld. Een ervaringsgerichte
workshop over het therapeutisch werken met klei."

09.00 uur

Inleiding door dr. An Van Duyse

Door Emma Bareman en Sarah Candaele

09.15 uur

De kunst van het creatief behandelen
in het psychiatrisch centrum

"Bodart"

Vakgroep creatieve therapie
09.45 uur

Veiligheid binnen de therapeutische
ruimte

Door Klara Van Roosbroeck en Saar De Haes
"Tussen klank en spel"
Door Stijn Bluekens

Sophie Peelman
10.15 uur

Spelen binnen (dans)therapie:
een serieuze zaak
Anna Geenen

10.45 uur

Koffiepauze

11.15 uur

Creatief ontmoeten op z'n Fioretti's

"Bestemming onbekend. Een muzikale workshop
over de kracht van loslaten en improviseren.

Voorstelling van de workshops

12.30 uur

Lunchpauze

13.30 uur

Inleiding door Christine De Vrieze

13.45 uur

Creativiteit als motor van
het verlangen. Over het creatief
verbinden op de afdeling en
in de muziektherapie
Veerle Morjean & Daisy Varewyck

14.30 uur

Muzikaal intermezzo

14.45 uur

Koffiepauze

15.00 uur

Workshops

16.15 uur

Slotwoord

Christine De Vrieze is directeur patiëntenzorg van het
P.C. Dr. Guislain.
Sara Galle werkt als muziektherapeute op de afdeling
Fioretti (kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking en een bijkomende psychiatrische
problematiek). Daarnaast geeft ze ‘muziek op maat’ in
het DKO.
Anna Geenen is aan de slag als danstherapeute op de
afdeling Motu van het P.C. Dr. Guislain. Daarnaast
richtte ze de speelplaats op, een veilige plek voor
volwassenen om te spelen, te bewegen en te
experimenteren.

Door Sara Galle en Daisy Varewyck
"ACT in beweging"
Door Gijs Van Bellen

Sara Galle & Elisabeth Konevin
12.00 uur

Saar De Haes is beeldend therapeute op de afdeling
Vàleo (verslavingszorg).

PERSONALIA
Emma Bareman is studente Creatieve Therapie
Beeldend aan de HAN in Nijmegen en loopt stage op
de afdeling De Steiger van het P.C. Dr. Guislain.
Stijn Bluekens is muziektherapeut en werkt in het P.C.
Dr. Guislain op de afdelingen Motu (langdurige
psychosezorg) en Vadem (intensieve dienst
psychosezorg). Daarnaast werkt hij als muzikant.
Sarah Candaele werkt als beeldend therapeute op de
afdeling De Steiger (jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische
problematiek).

Elisabeth Konevin is beeldend therapeute en werkt op
Fioretti.
Veerle Morjean is verpleegkundige op de
crisisafdeling van het P.C. Dr. Guislain.
Sophie Peelman werkt als beeldend therapeute op de
afdeling Motu en is ook fotografe.
Gijs Van Bellen werkt als psychomotorisch therapeut
op de afdeling Vadem en als ‘bewegen-op-verwijzing’coach in Gent.
Dr. An Van Duyse is de hoofdarts van
het P.C. Dr. Guislain. Ze is ook afdelingspsychiater
van Wadis (rehabilitatie) en Andiamo (dagtherapie).
Klara Van Roosbroeck werkt als creatieve dans- en
bewegingstherapeute op Vàleo.
Daisy Varewyck is als muziektherapeute aan de slag
op de crisisafdeling. Ze heeft ook een eigen praktijk in
Gent en werkt als supervisor, muzikant en
pianoleerkracht.

