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Beste VVPT-lid, 
 
 
Graag nodigen wij u uit voor de derde webinar, georganiseerd door de VVPT. 

  
 
Datum:    woensdag 27 januari 2021 om 20u00 
 
Thema:    Van crisis naar beweging: Therapie en corona. 
 
Sprekers:   Dr. Zeno Van Duppen (Psychiater Klipp en filosoof) en Karolien Meyers 
(psychologe, psychotherapeute Klipp) 
 
De coronacrisis heeft een ongekende impact gehad op het therapeutisch proces van onze 
patiënten en op het therapeutisch kader van onze afdeling (KLIPP, UPC KU Leuven).  
 
In het eerste deel van deze webinar proberen we te bespreken welke impact deze crisis 
heeft op onze afdeling en de werking ervan. Heeft deze crisis, als uitzonderingstoestand, iets 
getoond over het therapeutisch kader dat anders mogelijk verborgen zou zijn gebleven? We 
exploreren hiervoor eerst de eigenlijke impact van de crisis aan de hand van drie 
thematische bewegingen (à la guerre comme à la guerre!, perpetuum mobile en linking 
tensions) 
die zich tijdens de eerste maanden ontwikkelden. Vervolgens stellen we verrassend genoeg 
vast dat er ondanks een massale ontbinding van het kader toch een therapeutisch proces op 
gang komt. We concluderen dat een kader niet enkel een constant niet-proces is (José 
Bleger), maar dat er ook een vitaliserend en vitaal deel is, dat de crisis kon overleven. We 
gaan op dit vitale deel van het kader in aan de hand van de filosofie van Gilles Deleuze en 
suggereren dat we dit vitale en vitaliserende deel van het kader kunnen begrijpen als een 
denken – een belichaamd en gedeeld denken.  
 
In het tweede deel gaan we in dialoog met elkaar om te exploreren of deze visie op het 
kader zich ook voorbij de grenzen van onze afdeling manifesteert en mogelijks een rol speelt 
in andere psychotherapeutische situaties.  
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Inschrijven doet u via de website van de VVPT: www.vvpt.be 
Voor artsen: accreditatie Psychiatrie wordt aangevraagd. 

Deelnameprijs bedraagt € 20. 
Na inschrijving en betaling via de website ontvangt u daags voordien een link waarmee u die 
avond kan deelnemen aan deze webinar. 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 100. Schrijf dus snel in om u te verzekeren van een 
virtuele plaats in deze webinar. 

Wij hopen u ook ditmaal talrijk te mogen verwelkomen. 

 
Vanwege het VVPT-bestuur 
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