
STUDIEDAG
MAANDAG 20 MAART 2017
PROVINCIEHUIS VLAAMS-BRABANT - LEUVEN

DE LINK TUSSEN 
SEKSUEEL TRAUMA EN 
MIDDELENAFHANKELIJKHEID

Overleven 
met een 
olifant in 
huis

EEN ORGANISATIE VAN DE SPIEGEL, DE SLEUTEL, 
DE KIEM, KATARSIS EN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PRAKTISCHE INFORMATIE

PLAATS
Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1, 3010 Leuven

Er zijn beperkte parkeermogelijkheden in de ondergrondse 
betaalparking van het provinciehuis. Voor parkeerregels en 
mogelijkheden zie website provincie: www.vlaamsbrabant.be
Het provinciehuis ligt vlak naast het station van Leuven.

DATUM 
20 maart 2017

INSCHRIJVING
40 euro, studenten 20 euro (broodjeslunch en syllabus 
inbegrepen), te storten op rekening  BE 27 0012 1652 3173 
met vermelding van “storting studiedag: ‘Overleven met een 
olifant in huis.’  
Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Gelieve in te schrijven uiterlijk tegen 20 februari 2017. 
Inschrijven via www.dekiem.be 
Plaatsen zijn beperkt. 

INFO
Voor meer uitleg over de studiedag kunt u zich wenden tot 
Daisy De Thaey, tel 09-3896666 of 
Güler Bingöl O, tel 016-461018

katarsis
Centrum voor verslaafdenzorg



DE LINK TUSSEN SEKSUEEL TRAUMA EN  
MIDDELENAFHANKELIJKHEID.

Deze studiedag is een initiatief van de stuur-

groep vrouwendrughulpverlening en de provincie 

Vlaams-Brabant. Deze stuurgroep streeft naar een 

vrouwvriendelijke aanpak van vrouwen met een ver-

slavingsproblematiek, binnen de gespecialiseerde 

(residentiële) drughulpverlening. Het thema van de 

studiedag is de link tussen seksueel trauma en mid-

delenafhankelijkheid. 

De eerste spreekster, dr. Nelleke Nicolai, zal stil-

staan bij de impact van vroegkinderlijk trauma op 

de ontwikkeling van het brein en de emotieregulatie. 

Hanneke Sauren zal ons vervolgens het belang van 

gezinstherapie bij seksueel misbruik laten ervaren. 

Na de broodjeslunch gaat  Kurt Renders in op emo-

tion-focused therapie (EFT) met mannelijke overle-

vers van seksueel misbruik. 

Luca Littera zal de studiedag afsluiten met de mo-

gelijkheden en beperkingen van lichaamsgerichte 

therapie bij traumaverwerking, in de context van 

een therapeutische gemeenschap. 

Overleven 
met een 
olifant in 
huis

SPREKERS

Dr. Nelleke Nicolai is psychiater, psychotherapeut en psychoanaly-
tica. Ze geeft opleiding en supervisie over traumatherapie, psychodyna-
mische psychotherapie en psychoanalyse. Ze is werkzaam te Rotterdam.

Hanneke Sauren studeerde Masterclass contextuele therapie en is 
geregistreerd seksuoloog NVVS. Ze werkt voor CLAS (Contextuele behan-
deling en leergroepen voor alle betrokkenen bij  seksueel misbruik). Ze is 
opleider en supervisor in contextuele  psychotherapie.

Kurt Renders is psycholoog - cliëntgericht, emotion-focused en exis-
tentieel psychotherapeut. Opleider en supervisor in cliëntgericht-experiën-
tiële, existentiële en emotion-focused psychotherapie.

Luca Littera is klinisch psycholoog en therapeutisch coördinator van 
de vzw De Kiem in Gavere. Hij volgde een opleiding in bondingtherapie en 
is gespecialiseerd in psychodynamische psychotherapie.

PROGRAMMA

09.30 UUR

Ontvangst met koffie

10.00 UUR 
Verwelkoming door Marc 
Florquin, gedeputeerde 

10.15 UUR

Inleiding door Daisy De Thaey, 
stuurgroep vrouwenwerking

10.30 UUR

Lezing: Schaamte en schuld, 
het onvermogen het lichaam 
te voelen als bron van kracht 
en plezier, de affectfobie 
en middelenmisbruik als 
(vergiftigde) emotieregulator. 
Door dr.  Nelleke Nicolai

11.30 UUR  
Lezing: stil even…maar 
niet zwijgen! 
Door Hanneke Sauren

12.45 UUR

Middagpauze met broodjes

13.45 UUR

Lezing: Vermoeide Helden: 
emotion-focused therapie met 
mannelijke overlevers van 
seksueel misbruik. 
Door Kurt Renders

15.00 UUR - Pauze 

15.15 UUR

Lezing: Welke rol speelt ons 
lichaam en hechting in de 
complexe relatie tussen een 
trauma en een ernstige 
verslavingsproblematiek? Wat 
is het belang van veerkracht 
in het proces naar herstel? 
Door Luca Littera

16.15 UUR

Dankwoord


