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Uitnodiging Lente-tweedaagse 

“identiteit en positionering van de kinder- en jeugdpsychiater”. 

13 en 14 mei 2022 

 

Thema 

 

De geestelijke gezondheidszorg in ruime zin is in volle evolutie. Het belang van 

vroegtijdige detectie, preventie en interventie op jonge leeftijd wordt meer en meer 

erkend en krijgt zijn plaats. De overheid vaardigt dan ook nieuwe maatregelen en 

plannen uit, die een impact hebben op het werkveld van de kinder- en jeugdpsychiaters.   

De plaats van de kinder- en jeugdpsychiaters in het zorglandschap is echter onduidelijk: 

in welke hoek worden we gezien of misschien ongewild geplaatst? De kinder- en 

jeugdpsychiaters zijn op veel meer plaatsen aanwezig dan in de ziekenhuizen, er is een 

heel divers palet aan werkplekken.  

Het hoeft ook geen betoog dat de druk op de kinder- en jeugdpsychiaters toeneemt door 

de schaarste aan psychiaters en door de stijgende vraag. We delen de bekommernis dat 

patiënten niet of niet snel genoeg geholpen kunnen worden. Het zien van dit lijden maar 

er niet aan tegemoet kunnen komen weegt.  

 

 

Tijd dus voor een grondige reflectie over onze identiteit en positionering in het 

werkveld:  

• Wat is onze beroepsidentiteit in het veranderende landschap, wat maakt ons 

anders en uniek ten opzichte van andere beroepen of disciplines die in hetzelfde 

domein actief zijn?  

• Gezien de schaarste, wat is de unieke positie die kinder- en jeugdpsychiaters 

zouden moeten innemen? Waar moeten ze vooral ingezet worden en kunnen ze 

hun unieke bijdrage leveren? Hoe moeten ze zich dan organiseren?  

• Kunnen er vanuit deze inzichten aanbevelingen geformuleerd of standpunten 

ingenomen worden naar overheden, netwerken GGZ of andere relevante actoren?  

• Moet de opleiding zich heroriënteren in functie van een eventueel veranderende 

positie?  

 

 

 

Deze zoektocht gaan we graag samen met jullie aan tijdens onze lente-

tweedaagse!  
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Praktisch  

 

• De tweedaagse zal begeleid worden door een professioneel bureau, Prepared Mind 

(www.preparedmind.eu). Prepared Mind is als adviesbureau onder meer actief in 

de geestelijke gezondheidszorg, verder zijn ze gespecialiseerd in het begeleiden 

van “grote groep” interventies.  

• Het wordt een  interactief event, met een mix van boeiende en afwisselende 

werkmethodes! En met voldoende tijd voor netwerking, uitwisseling en 

ontspanning.  

• Het lenteweekend vormt één geheel, met een graduele opbouw van de inhoud en 

de thema’s waarrond gewerkt zal worden. Om deze dynamiek te kunnen 

garanderen, wordt aanwezigheid dan ook verwacht op de volledige 

tweedaagse, één enkele dag bijwonen kan niet.    

 

 

Locatie 

 

Oostende, hotel Vayamundo 

Zeedijk 290-330 te 8400 Oostende 

 

 

Programma 

 

• Onthaal op vrijdag is voorzien vanaf 13.30u. Bij aankomst kan u zich aanmelden 

in de lobby van het hotel.  Een Vayamundo medewerker zal alle deelnemers hier 

ontvangen en inchecken.  

• We starten vrijdagmiddag 13/05 om 14u met een warm onthaal en een korte 

algemene vergadering. Zaterdag 14/05 werken we van 9u tot 17u.  

• Op vrijdag voorzien we een avondprogramma: 

o 20-22u: luchtige quiz in een kinderpsychiatrisch jasje 

o Vanaf 22u: K-naldrang! Dansen! 
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Inschrijven 

 

U dient zich online in te schrijven via onze website. Gezien het lenteweekend enkel voor 

VVK-leden is, zal u zich eerst moeten aanmelden met uw mailadres en wachtwoord.   

 

Mogelijke oorzaken waardoor u niet aangemeld geraakt: 

- U hebt zich nog niet geregistreerd als lid via onze nieuwe website, bijgevolg is 

uw lidmaatschapsbijdrage ook nog niet betaald.  Maak eerst uw lidmaatschap 

in orde.  (meer instructies zie mail 19/01/2022) 

- U hebt zich reeds geregistreerd als lid via onze nieuwe website, maar uw 

lidmaatschapsbijdrage werd nog niet betaald.  Meld u aan en betaal eerst uw 

lidmaatschapsbijdrage. 

 

Uiterlijke inschrijvingsdatum is 25 april 2022.  Wacht niet te lang met inschrijven, het 

aantal deelnemers is beperkt! 

 

Kiest u voor een double room, gelieve in het opmerkingenveld de naam van de collega 

waarmee u een kamer deelt te vermelden. 

 

De betaling verloopt meteen online, volgend op uw inschrijving.  Een betalingsattest 

ontvangt u automatisch na de online betaling. 

 

 

Deelnameprijs: 

 

 Kinder- en 

Jeugdpsychiater 

ASO 

Single Room 245 euro 155 euro 

Double Room 205 euro 115 euro 

 

 

Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd. 

 

 

 

Wij kijken alvast uit naar deze boeiende tweedaagse en hopen jullie allen te mogen 

verwelkomen in Oostende. 

 

 

Vanwege het VVK bestuur en Prepared Mind. 
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