
Kinder- en jeugdpsychiatrie 

Studiedag n.a.v. het 40-jarig bestaan van ‘De Korbeel’

Donderdag   16   oktober 2014
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     Ontvangst en koffie.

 
 
 
 
 
 
 
Inleiding. 

Dr. Degels, kinder- en jeugdpsychiater 
en medisch diensthoofd van De Korbeel.

(R)evolutie in de kinder- 
en jeugdpsychiatrie: naar een 
nieuwe organisatie van de GGZ 
voor kinderen en jongeren. 

Prof. Dr. M. Danckaerts is deeltijds hoog- 
leraar kinder- en jeugdpsychiatrie aan 
de KULeuven en hoofd van de dienst kinder- 
en jeugdpsychiatrie van het Universitair 
Psychiatrisch Centrum KULeuven.

De Korbeel is de kinder- 
en jeugdpsychiatrische afdeling 
van het PZ H. Familie te Kortrijk 
met drie leeftijdsspecifieke 
behandelgroepen (24 bedden), 
een schoolgroep, een crisis-
aanbod, 1 plaats dagbehandeling 
en 5 plaatsen nachtbehandeling. 
Daarnaast is er een specifieke 
behandelmodule infantpsychiatrie. 
De polikliniek van de Korbeel 
voorziet in ambulante diagnostiek 
en behandeling. De Patio is 
de forensische jeugdpsychiatrische 
afdeling van het PZ H. Familie 
en omvat zowel een residentieel 
(langdurig/crisis) als outreachend 
aanbod.
 
Ter gelegenheid van de 40e 
verjaardag van De Korbeel  
bieden wij u dan ook graag  
een gevarieerde en boeiende 
studiedag aan, gevolgd door  
een receptie.

Hersenen in beeld: het gebruik 
van neuro-imaging binnen 
de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Prof. Dr. L. De Waele is kinderneurologe  
in het UZ Leuven, consulente kinderneurologie 
in AZ Groeninge te Kortrijk en academisch 
coördinator binnen de faculteit geneeskunde  
aan de KULeuven Afdeling Kortrijk (KULAK). 

 

                  Koffiepauze.
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11.45
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Routine Outcome Monitoring 
in de kinder- en jeugdpsychiatrie: 
een ontwikkelingsperspectief.

Prof. Dr. F. Boer is emeritus hoogleraar 
kinder- en jeugdpsychiatrie van het AMC 
in Amsterdam en voorzitter van zowel 
de Expertraad ROM & Benchmark als 
van de Wetenschappelijke Raad van Routine 
Outcome Monitoring Consortium Kinder- 
en Adolescenten Psychiatrie (ROMCKAP).

 
 
   Mogelijkheid  
   tot vraagstelling.
 

                  Lunch. 
 
 
 
 
Tijdens de lunch kan u  
via de infostandjes nader kennis 
maken met de werking  
van De Korbeel en De Patio.

Een (h)echte band tussen kind, 
ouder en begeleider. Inzichten in 
gehechtheid en perspectieven 
op verandering.
 
Dr. G. Geenen is doctor in de psychologische 
wetenschappen, psychotherapeute 
en preventiewerker bij De Eerste Stappen 
(FMV Borgerhout). Auteur van ‘Helpende 
Handen: gehechtheid bij kwetsbare ouders 
en kinderen’ i.s.m. Prof. Corveleyn en co-auteur 
van ‘Helpende Handen in de Kinderopvang: 
gehechtheid bij kwetsbare kinderen, ouders 
en kindbegeleiders’.

 
 

 
Ervaringsgericht leren: 
een grensverleggend parcours 
naar een sterkere ‘ik’.

Dr. P. Vandebriel is kinder- en jeugdpsychiater, 
lector aan de Hogeschool PXL, geaffilieerd 
lector aan UHasselt en bezieler van het project 
‘Kids on track’. / Dhr. F. Dejonghe is ergo-
therapeut binnen De Korbeel en praktijklector 
opleiding ergotherapie binnen Hogeschool 
West-Vlaanderen. 

Mogelijkheid  
tot vraagstelling.

 
 
 
 
 
 
 
 
Slotwoord.

Dhr. P. Cokelaere, algemeen directeur PZ H. 

Familie | De Korbeel | De Patio.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Receptie u aangeboden 
ter gelegenheid van het 40-jarig 
bestaan van De Korbeel.



behoort tot  GROEP ZORG H. FAMILIE

Gezondheidszorg H. Familie vzw

Afdeling De Korbeel | Groeningepoort 4 , 8500 Kortrijk 

T. 056 24 52 59 - F. 056 24 52 64

T. 056 24 53 37 (Klinisch secretariaat)

informatie@dekorbeel.be - www.dekorbeel.be

Locatie
 
Budascoop
Kapucijnenstraat 10, 8500 Kortrijk

 
 
Met het openbaar vervoer? De Budascoop ligt 
op 10’ wandelen van het station.  
Met de auto? Parking Broeltorens, Damkaai  
(€3 voor een volledige dag)

 
 
 
Accreditering voor artsen is goedgekeurd.

Inschrijven
Vóór 1 oktober 2014 via mail naar studiedag@dekorbeel.be 
met vermelding van uw naam, voornaam en organisatie.

Prijs
De inschrijvingsprijs (inclusief broodjeslunch, en syllabus) 
bedraagt €70. Studenten (universiteit/hogeschool) betalen €35. 
Uw inschrijving is pas definitief na overschrijving op rekening-
nummer BE08 4600 1914 5113 met vermelding van ‘Studiedag 
De Korbeel + naam en voornaam’.

Met dank aan
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