
LINE UP
9 u – 9.30 u: Onthaal

9.30 u – 9.45 u: J’aime la vie – 5 jaar mArquee 
dr. Lieve De Backer (beleidspsychiater)  
en Willem De Muer (zorgmanager) 

9.45 u - 10.30 u: Transitiepsychiatrie is hot – De kloof 
tussen de zorg <18 en >18 is op veel gebieden nog 
onverminderd groot. Rianne Klaassen zal focussen 
op voorbeelden waar deze kloof overbrugd wordt, 
waar er een antwoord wordt gegeven op de vraag 
die veel jongeren stellen: ‘why would I want access to 
your crappy service’? Dr. Rianne Klaassen is kinder- en 
jeugdpsychiater in Nederland en opleider profilering KJP

10.30 u – 11 u: Pauze

11 u – 11.20 u: Toespraak minister van sociale zaken en 
volksgezondheid. Minister Frank Vandenbroucke – 
vice-eersteminister en minister van sociale zaken en 
volksgezondheid

11.20 u – 12.15 u: Panelgesprek onder leiding van Joris 
Hessels. De verschillende thema’s worden ingeleid door 
onze jongeren. Met o.a. Dr. Cathérine Degroof (kinder- en 
jeugdpsychiater mArquee), Isabel D’hondt (psycholoog 
JOVO werking Sint-Jozef Pittem), Caroline Vrijens 
(Kinderrechtencommissaris) en de ouders van ...

12.15 u – 13.15 u: Break - Festival area

13.15 u – 14.45 u: 
‘Meet and greet’ or ‘Meet the artist’ (part one)

Pauze

15 u -16.30 u:  
‘Meet and greet’ of ‘Meet the artist’ (part two)

16.45 u – 17 u: Met de bal aan de voet – een vooruitblik op 
de wereld van de transitiepsychiatrie  dr. Lieve De Backer 
en Willem De Muer

17 u - …: Afterparty – Festival area 
met DJ ‘alles kapot’

ZORGGROEP MULTIVERSUM
PZ CAMPUS AMEDEUS
Deurnestraat 252 • 2640 Mortsel
info@multiversum.care • www.multiversum.care

WEGBESCHRIJVING 
Openbaar vervoer
TREIN
 • Station Mortsel-Deurnesteenweg:
  Wandelafstand -5 min.
 • Station Mortsel:  
  wandelafstand -5 min.

BUS
 • lijn 33 - 51 - 52 - 53:
  halte voor het ziekenhuis

MET DE AUTO
 • Via de ring rond Antwerpen
  op de ring afrit Borgerhout
  volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
  aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje
 • Hasselt/Turnhout-Mortsel
  afrit nr. 18: Mortsel, Wijnegem, Antwerpen, Deurne
  volg de pijlen Antwerpen Luchthaven
  aan de luchthaven: oriënteer volgens plannetje
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De Jeugd  
van tegenwoordig

sterrenstof  
tot  

nadenken

Studiedag  
transitiepsychiatrie 

mArquee
16 juni 2022 - 9 to 5



Voor wie 
Jongeren, hulpverleners, beleidsmakers, ouders, …  
met interesse in transitiepsychiatrie 

Doel
Een inspirerende dag vol ontmoetingen, creatieve 
uitwisselingen en good practices in de zorg voor 
jongvolwassenen. 

Tijdens het bouwen aan een kwalitatieve transitiepsychiatrie 
de voorbije vijf jaar, hebben we al heel wat ontdekt én valt 
er nog heel wat te ontdekken. Welke zorg sluit het beste 
aan bij deze specifieke doelgroep met zijn vele groeipijnen 
en -kansen? 

Vanuit verschillende perspectieven belichten we actuele en 
toekomstige ontwikkelingen. Beleidsmakers, professionals 
en jongeren brengen je samen een inspirerende, 
activerende festivaldag. 

Kortom, schitterend sterrenstof tot nadenken over onze 
jeugd van tegenwoordig. 

Praktisch
Wanneer
 Donderdag 16 juni

Waar
 Festival area
 Deurnestraat 252, Mortsel

Tickets
 65 euro
 Te betalen op BE 48 4143 0021 4127 
 met vermelding ‘voornaam naam studiedag mArquee’

Inschrijven kan tot 1 juni
Via www.multiversum.care

INFO
willem.demuer@multiversum.broedersvanliefde.be

MEET THE ARTIST

Stand by me
Onze getunede versie van nieuwe autoriteit 
en geweldloos verzet

Nele Van Ginkel (psycholoog), 
Elliott Cassiers (begeleider) 
en Sieska Baert

Exploration of space! – Cosmic Gate
Maak kennis met een therapeutisch aanbod buiten de 
muren van mArquee - ervaringsgericht leren 

Bianca Demuyer (begeleider), 
Glenn Vanden Broeck (begeleider) 
en jongeren

Alle kleuren van de regenboog
Systemisch werken -  want een traject op mArquee is een 
traject SAMEN. 

Aukje Eurlings (psycholoog) 
en Marlies Janssens (psycholoog)

Wake me up when it’s all over 
Wat werkt en wat zijn de uitdagingen voor de toekomst, 
experience-based vanuit 5 jaar transitiepsychiatrie

Dr. Lieve De Backer (beleidspsychiater), 
Dr. Catherine De Groof (kinder en jeugdpsychiater), 
Willem De Muer (zorgmanager)

MEET AND GREET

I can see your true colours
Creatieve Therapie (of non verbale)  is een handelings-  
en ervaringsgerichte vorm van therapie. Geen festival 
zonder kleuren.

Frances Joossens (creatief therapeute) 
en Machteld Heylen (creatief therapeute)

We’re all in this together
Herstellen doe je niet alleen - actief en structureel 
betrekken van context

Linn Van Loon (psycholoog), 
Ilse Hauspie (begeleider), 
Inge Van Nieuwenhove (begeleider) 
en ouders

Fix you 
Transitiepsychiatrie vanuit jongerenperspectief. 
Wat maakt ons anders?

Kristof Franq (ergotherapeut), 
Sandra Holemans (maatschappelijk werker), 
Larissa Schuurmans (begeleider), 
Veronique Cassan (coördinator) 
en onze jongeren

Niemandsland… 
Een zoektocht naar identiteit langs heel wat 
ontwikkelingstaken. Wat brengt dat met zich mee? 
iemand in dees niemandsland.

Sarah Pauwels (begeleider), 
Wouter Cornelis (begeleider), 
Krijn Hermans (dramatherapeut)

Studiedag  
transitiepsychiatrie 

mArquee
LINE UP AFTERNOON  
side stages


