
10 JAAR
Studiedag  
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan  
van Helix, psychiatrisch daghospitaal  
van de Kliniek Sint-Jan

Vrijdag 30 november 2018, 9 -16 u

ANIMATIE

Een wals 
in vier 
maten 

van het 

Subject ?

(re)
tie

Sprekers
Pascal Nottet, Anne Brun,  
Jérôme Englebert et l’équipe d’Helix

Inschrijvingen

Ten laatste vóór vrijdag 23 november 2018 
enkel via  
https://www.klstjan.be/service/ 
psychiatrische-daghospitaal-helix

Accreditatie “ethiek” wordt aangevraagd voor de artsen.

Prijs

60 € – studenten  40 € (lunch inbegrepen)

Rekeningnummer : BE 55 1910 3970 0244  

Communicatie : « Helix 10 jaar + nummer workshop »

De inschrijving is pas definitief na betaling.                                                  

Inlichtingen 

Isabelle Nélis  
Dienstcoördinatrice 

Middaglijnstraat, 100 
1210 Brussel 
tel. 02 225 92 53 
inelis@klstjan.be 
www.klstjan.be

Lokalisatie

1.  Voormiddag op de site Kruidtuin  
van de Kliniek Sint-Jan

zaal Sint-Jan 7de verdieping 
Kruidtuinlaan 32 te 1000 Brussel

 Te voet (of in danspas) ligt de site Middaglijn slechts 
op 10 min. van de site Kruidtuin. Begeleiding van de 
ene naar de andere site door het team van Helix is 
voorzien. 

2.  Namiddag op de site Middaglijn van 
de Kliniek Sint-Jan in het psychiatrisch 
daghospitaal Helix 

7de verdieping  
Middaglijnstraat 100 te 1210 Brussel

10 JAAR

1

2



Een wals in vierkwartsmaat

 Wat inspireert ons als zorgverstrekker? Welke 
omstandigheden zijn vereist om bij onze patiënten een 
Subject, een verlangen, een innerlijk vuur, een stem, een 
weg te doen verschijnen aan de hand van uitwisselingen 
met de patiënt, resonantie of dissonantie?

Welk raderwerk of stappenplan, welke obstakels, 
mogelijkheden en mislukkingen gaan schuil achter dit 
verbluffende proces dat onze patiënten geleidelijk aan 
doet herleven/opleven, ervoor zorgt dat ze zich terug goed 
in hun leven en lichaam voelen, dat ze zich als Subject 
opstellen, dat ze woorden tot uiting brengen, kunst 
ontdekken en er zich voor openstellen?

Onze werking berust op 4 pijlers, nl. het fysieke, het 
creatieve, de spraak en de gerichtheid naar buiten toe, 
die samen een wals in vierkwartsmaat vormen waarbij 
sprake is van een ontmoeting, een relatie (die wordt 
aangegaan, verbroken of terug opgebouwd) en een 
herwonnen ritme. Wij nodigen u uit om samen met ons een 
dag door te brengen en bieden u zo de mogelijkheid om 
getuigenissen te delen en ervaringen uit te wisselen m.b.t. 
dit thema.

 Sprekers

Pascal Nottet  
Dokter in de Letteren en Wijsbegeerte, lid van 
“Questionnement psychanalytique”, klinisch 
verantwoordelijke van de eenheid voor adolescenten te 
“Parhélie” (psychiatrisch ziekenhuis voor psychotische en 
autistische kinderen en adolescenten). 

Anne Brun 
Professor in de psychopathologie en klinische psychologie, 
psychoanalist, Directrice van het “Centre de recherche 
en Psychopathologie et Psychologie Clinique” aan de 
“Université Lyon 2”. 

Jérôme Englebert 
Dokter in de psychologie, docent aan de “Université de 
Liège”, Klinisch Expert in het “Etablissement de Défense 
sociale de Paifve”.

Programma
Voormiddag : site Kruidtuin van de kliniek Sint-Jan,  
zaal Sint-Jan op de 7de  verdieping, Kruidtuinlaan 32 te 1000 Brussel

8h30 Onthaal
9h  Dr Sylvain Dal, psychiater en diensthoofd van de dienst Psychopathologie volwassenen van de Kliniek Sint-Jan :  

Introductie 
Dr Claire Mairiaux, psychiater verontwoordelijk voor de dienst Helix is moderator tijdens de voormiddag 

9h15 Pascal Nottet : Het transitionele, het seksuele en de reflexiviteit…  
 Interventie : Dr Sylvain Dal, psychiater
10h Vragen en reacties
10h15 Anne Brun : Bemiddelingsmechanismen en emergentie van het Subject.  
 Interventie : Tanguy de Foy, psycholoog
11h  Vragen en reacties
11h15 Koffiepauze
11h30 Jérôme Englebert : (De)- territorialisering en identiteit in de psychopathologie.   
 Interventie : Alain Gonthier, psycholoog
12h15 Vragen en reacties

Namiddag op de site Middaglijn van de kliniek Sint-Jan in het psychiatrisch daghospitaal Helix,  
Middaglijnstraat 100 te 1210 Brussel

12h30 Lunch
14h Workshop 1 :  Creatieve pijler : Creatief dagboek, klinische vragen en bemerkingen. Carole Schmitz, animatrice 

Interventie : Dr Sylvain Dal, psychiater
 Workshop 2 :  Pijler “Praten”: Een praatgroep om metaforen tot leven te brengen. Christine Vanhaverbeke, artieste 

met opleiding in Gestalt-therapie en Olivier Godfroid, psycholoog 
Interventie : Dr Claire Mairiaux, psychiater 

 Workshop 3 :  Pijler “Naar buiten toe”:  De middelen die ik dagelijks kan aanwenden… of hoe omgaan met 
de verschillende aspecten van het dagelijks leven, tussen wens en realiteit” . Justine Coudoux, 
maatschappelijk werkster,  Marie Rodier, ergotherapeut en Aurélie Wagemans, opvoedster 
Interventie : Dr Ludger Hebborn, psychiater

 Workshop 4 :  Fysieke pijler : Vragen en klinische bemerkingen i.v.m. de fysieke pijler.   
Ingrid Lionnez en Isabelle Nélis, psychiatrisch verpleegkundigen 
Interventie: Dr Francine Jacqmin, psychiater

15h Vragen en reacties
15h30 Bezoek Helix en tentoonstelling van de werken uit de workshops   
16h Einde 


