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Met het openbaar vervoer:
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het trein- en
busstation van Leuven. Het provinciehuis bevindt zich bij
het buitenkomen van het treinstation links. U volgt eenvoudig de promenade.
Met de auto:
Rij vanop de E40 de E314 op en neem onmiddellijk afrit
15 richting Leuven centrum. U volgt de weg tot aan de
Leuvense ring, die rijdt u rechts op richting Tienen en
Diest. U rijdt tot voorbij de Tiense Poort. Kies bij het
naderen van het provinciehuis de rechterrijstrook en rij
door, richting station, tot op het einde. Sla vervolgens
rechtsaf en rij stapvoets, met respect voor voetgangers
en fietsers die hier uw pad kruisen, onder de
voetgangersbrug (Roger Van Overstraetenesplanade) tot
aan de spoorweg. Draai nu naar rechts en zet uw tocht
verder langs de sporen, richting provinciehuis.
GPS:
Opgepast: Sommige oudere gps-software herkent het
adres Provincieplein niet. Voer dan als straatnaam
"Tiensevest - kruising met Justus Lipsiusstraat" in.
Parkeergelegenheid
Het provinciehuis ligt op loopafstand van het station van
Leuven. U neemt dus best het openbaar vervoer. Er is
beperkte parkeergelegenheid onder het provinciehuis.
Er is een betalende ondergrondse parkeergarage wat
verderop, richting station, op loopafstand van het
provinciehuis (Parking De Bond).
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“Zoekend in de peri- & postnatale
periode: een meerstemmig
geboorteverhaal.”
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SPREKERS

9u00 – 9u30: Onthaal
9u30 – 9u45: Verwelkoming en inleiding
Saskia Desmedt
9u45 – 10u30: "Dit is Zo 2015!": theorie en
reflectie over postnatale psychiatrische
stoornissen.
Celia van Zandweghe
10u30 – 11u15: “Hoezo roze wolk?”
Ann Sophie Van Parys
11u15 – 11u45: PAUZE
11u45 – 12u30: “Het perfecte kind"
Veerle Beel
12u30 – 12u45: Vragen en discussie
12u45 – 13u15: Algemene vergadering
13u15 – 14u00: Broodjeslunch
14u00 – 14u45: Learning to listen to our many
voices.
Joan Raphael-Leff
14u45 – 15u45: Debat
Denkt u aan bepaalde stellingen gerelateerd aan
het onderwerp van de studiedag, geef ze ons door
via info@waimh-vlaanderen.be en we maken er
een boeiend debat van!
15u45 - 16u00: Afsluiting

Voor prille ouders kan de peri- & postnatale
periode de aanvang zijn van een verwarrende
zoektocht doorheen het ruime en overspoelende
aanbod van adviserende, helpende, corrigerende
en andere dominante maatschappelijke en
relationele stemmen uit de huidige, verleden en
toekomstige omgeving. Contact houden met de
eigen intuïtieve moederstem wordt dan een
intensieve
uitdaging.
Toch
kan
die
meerstemmigheid ook ruimte bieden om te
exploreren, namelijk wanneer stemmen niet gaan
domineren. Op die momenten krijgt intuïtie een
voedingsbodem om te groeien.
Op deze studiedag willen we verschillende
stemmen uit het werkveld en media de ruimte
bieden om elk vanuit hun
(verschillend)
perspectief de peri- & postnatale periode betekenis
te geven en nieuwe aspecten ervan te belichten.

Maar ook uw stem willen we laten horen. Met een
debat-spel gesponsord door het Vakblad VROEG
en The GentleMom oefenen we ons in het
argumenteren van pro - & contraperspectieven
met betrekking tot stellingen gerelateerd aan de
peri- & postnatale periode.
Iedereen is vrij om al dan niet het woord te
nemen.
De drie beste debatvoerders worden verkozen en
gaan met een mooie prijs naar huis!

Saskia Desmedt, orthopedagoge en experiëntieel
kindertherapeute.
Voorzitter van Waimh-Vlaanderen.
Dr. Celia Van Zandweghe, Kinder- en
Jeugdpsychiater. Deskundige in de Infant Mental
Health. Afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie
Universitair Ziekenhuis Gent en Centrum voor
Ontwikkelingsstoornissen Gent. Bestuurslid WaimhVlaanderen.
An-Sofie Van Parys is opgeleid als vroedvrouw,
sociaal agoge en seksuologe. Enerzijds is An-Sofie
Van Parys deeltijds tewerkgesteld aan de UGent
waar ze de laatste hand legt aan haar doctoraal
onderzoek “Partnergeweld en zwangerschap, een
interventiestudie binnen de perinatale zorg” en ze
een prevalentiestudie naar geweld in het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest coördineert. Anderzijds is ze
actief als ‘vroedvrouw-psychotherapeute’ in een
eerstelijns vroedvrouwen praktijk in Brussel.
Veerle Beel is journaliste en werkt bij de krant De
Standaard, op de redactie Binnenland. Daar kreeg
ze het afgelopen jaar de kans om dieper in te gaan
op de thema's kinderwens, gezinnen en opvoeding.
Dat gebeurde onder het wat uitdagende label van
'Het perfecte kind'.
Ze schreef ook het boek 'Kinderdromen', dat vorig
jaar verscheen. Het is gebaseerd op ruim 100.000
wensen van Ketnet-kijkertjes en op gesprekken met
jeugdpsychiater Peter Adriaenssens, filosofe
Tinneke Beeckman en marketeer Jan Callebaut.
Ze heeft een tweewekelijkse column in de krant,
waarin ze afwisselend reflecteert op haar
persoonlijk gezinsleven met man en twee zonen, en
het maatschappelijke nieuws.
Joan Raphael-Leff staat zowel in de klinische
praktijk als in de academische wereld. Ze is
psychoanalytica (Fellow of the British
Psychoanalytical Society, and Member of the IPA,
the International Psychoanalytic Association) en
specialiseerde zich gedurende de voorbije 40 jaar
als transcultureel psycholoog in thema’s rond
reproductie en vroeg ouderschap. Zij was hoofd van
de Master graad in Psychoanalytic Developmental
Psychology en Professor in Psychoanalyse aan de
Universiteit van Essex (UK). Momenteel leidt ze het
Anna Freud Centre Academic Faculty for Psychoanalytic Research en is ze Honorary Professor aan
de UCL en Stellenbosch University, South Africa. Ze
is bovendien consultant voor NGO projecten
gerelateerd aan moeder-baby Infant Mental Health.
Ze is auteur van 12 boeken en meer dan 100
wetenschappelijke publicaties.

