
Psychiaters nodigen uit

Depressie is menselijk

Onze donkere kant anders belicht

Brugge, 31 maart 2022 om 20 uur



Psychiaters nodigen uit: dr. Marc Calmeyn

 

Depressie is menselijk

Onze donkere kant anders belicht

 
Naar aanleiding van het boek “Depressie is menselijk” vindt een interview met de auteur Marc Calmeyn plaats. Pat

Donnez leidt dit in goede banen en stelt kritische vragen.

20.00 uur Inleiding

20.10 uur Interview

Pat Donnez interviewt Marc Calmeyn over zijn laatste boek “Depressie is menselijk”.

Depressie is niet louter een lichamelijke ziekte. Het is ook geen hersenaandoening ‘pur sang’.

Wat de echte kern van het depressief zijn inhoudt, daar brengt antropopsychiatrie verheldering in. 

Wat dit betekent voor de behandeling, wat dit betekent voor de persoon met depressie zelf, wat dit betekent voor

de belangrijke anderen én wat dit betekent voor de maatschappij, dus elk van ons.

Daar kan deze avond hopelijk wat inspiratie bieden.

Spreker en auteur: dr. Marc Calmeyn

Psychiater psychoanalyticus. Werkzaam in PZ OLV Brugge en privé-praktijk ‘Lelieveld’ te Loppem. Baccalaureus in

de filosofie. Expert bij de Hoge Gezondheidsraad. Voorzitter stuurgroep Psychologische en Pedagogische

Wetenschappen en lid van de werkgroep Psychiatrie van het Postuniversitair Centrum KU Leuven Campus Kulak

Kortrijk..

Schrijf in vóór 25 maart 2022 via puc.kuleuven.be

Meer info? Mail naar puc@kuleuven.be

Postuniversitair Centrum
KU Leuven Campus Kulak Kortrijk

E. Sabbelaan 53 bus 7643 - 8500 Kortrijk

+32 56 24 61 84 - puc@kuleuven.be

puc.kuleuven.be

Door mij in te schrijven verklaar ik mij ermee akkoord dat de contactgegevens die ik verstrek gebruikt

worden om mij te contacteren in de context van deze opleiding en voor alle nuttige opvolging ervan.

Donderdag 31 maart 2022 om 20.00 uur

KU Leuven Campus Brugge

of online* of via opname
*Je kan ook volgen via livestream. Je hebt enkel een pc met stabiele

internetverbinding nodig. Na inschrijving ontvang je de nodige

informatie om vlot in te loggen. 

Deelnameprijs is 35 euro 
Je kan betalen via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850

2133 2955 van het Postuniversitair Centrum met vermelding van

'400/0021/78903+ naam deelnemer(s)'. Of je betaalt na ontvangst van

factuur. 

RIZIV-erkenning in rubriek 6 en rubriek 10  is aangevraagd.

https://puc.kuleuven.be/nl/opleiding/p-n0omjl48jdq76x9y/inschrijven

