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MENSELIJK GEDRAG IN CRISISSITUATIES
Tijdens deze lezing schetst Erik de Soir hoe mensen
bij plots schokkende en potentieel traumatiserende
situaties reageren op basis van reflexen en
overlevingsgedrag. De individuele rationaliteit van
dit overlevingsgedrag leidt in heel wat gevallen
tot collectieve irrationaliteit waarbij (dodelijke)
slachtoffers vallen. In zijn betoog staat hij stil bij de
zware emotionele en psychologische last die alle
betrokken partijen kunnen meedragen. In de talrijke
voorbeelden zullen ook linken gelegd worden met de
huidige dreiging van terreur.
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Gastspreker:
Erik De Soir is Dr in de psychologie (Universiteit
Utrecht) en psychotraumatherapeut, en doceert
crisispsychologie, psychotraumatologie, crisisbeheer
tram 7
en –communicatie aan universiteiten in binnen- en
buitenland. Hij was als hulpverlener betrokken bij Woa
olstraa
t
het Pukkelpopdrama en de Grote
busramp
in Sierre.
Markt
Locatie:
campus NOO, aula 00.030
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Gastspreker:
Seksuoloog en schrijver Wim Slabbinck bespreekt
in de lezing enkele mythes over seks op een luchtige,
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Mannen denken om de 7 seconden aan seks,
22 180 181 182 183
bus kijken
veel meer porno dan vrouwen en faken nooit een
orgasme. Mythes? Of zit er toch enige waarheid in?

Locatie:
campus NOO, aula 00.030
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LEZINGEN STUVO AP
Stuvo AP organiseert op regelmatige basis lezingen
rond allerhande psychologisch relevante thema’s.

PROGRAMMA
24.10.2019

PRETTY PERFECT: PERFECTIONISME ALS GAVE
OF VERGIFTIGD GESCHENK?
Je hard inzetten voor je studies of je job, jezelf
continu willen verbeteren en uitdagen zijn positieve
eigenschappen. Maar wat als je hierin te ver gaat?
Heb jij soms het gevoel dat je alles perfect moet doen,
je zelden tevreden kan zijn met het resultaat en met
jezelf, en komt faalangst om de hoek loeren?
Deze lezing geeft je meer inzicht in wat perfectionisme
precies is, waar het vandaan komt en geeft je enkele
handvaten om ermee om te gaan: van moeten naar
willen.
Gastspreker:
Liesbet Boone is klinisch psycholoog en doctor
in de psychologie. Ze werkt als HR Coach aan de
Universiteit van Gent en geeft binnen haar zelfstandige
praktijk vormingen, lezingen en workshops over
perfectionisme.
Locatie:
campus NOO, aula -01.004

21.11.2019

13.02.2020

OMGAAN MET VERLIES

STIGMA EN TABOE

Verlies maakt deel uit van het leven. Voor welke
uitdagingen staan we bij het verlies van een dierbare
en hoe kunnen we hiermee omgaan? Gaat het om
het herinneren van de overleden persoon of net
om vergeten? Vasthouden of loslaten? Is het een
individuele aangelegenheid of spelen anderen hierin
ook een belangrijke rol? En wat kunnen anderen dan
doen om een rouwende te ondersteunen?

Over psychische kwetsbaarheid en de psychiatrie
bestaan nog steeds erg veel vooroordelen, zowel
binnen als buiten de zorgverlening. Daardoor
belemmert dit stigma vaak het herstel van personen
met zo’n kwetsbaarheid of zorgt het ervoor dat
sommige mensen zelfs geen hulp durven gaan zoeken,
met alle gevolgen van dien. Hoe kunnen we stigma
tegengaan en het taboe doorbreken? Onze gastspreker
brengt haar verhaal en vertelt over haar ervaringen
met (zelf)stigma en de voor- en nadelen die ze
ondervond mbt het open zijn over haar kwetsbaarheid.
Ze geeft aan waar de knelpunten nog vaak liggen,
toont hoe je uit je ervaringen kracht kan halen en geeft
tips voor zowel hulpverleners als personen met een
kwetsbaarheid en hun omgeving.

In deze lezing wordt stil gestaan bij de vraag hoe
mensen reageren op het verlies van een dierbare
en hoe ze hiermee verder kunnen gaan. Vanuit
verschillende praktijkvoorbeelden en getuigenissen
van rouwenden illustreren we de complexe en
veelzijdige manieren waarop mensen verder leven
na een ingrijpend verlies. Er wordt aandacht besteed
aan de sociale, culturele, psychologische en creatieve
aspecten van het omgaan met een verlies.
Gastspreker:
Joachim Cauwe is doctor in de psychologie en
psychoanalytisch psychotherapeut. Hij werkt op de
psychologische dienst (STUVO) van de AP hogeschool
en in een privépraktijk te Gent.
Locatie:
campus NOO, aula 00.030

Gastspreker:
Els Timmermans, oud-studente Orthopedagogie van
onze hogeschool, legde een lange weg af als cliënt
in de Geestelijke Gezondheidszorg en wou met die
ervaringen iets constructiefs doen. Daarom begon ze
met spreken voor leerlingen/studenten, volgde ze een
opleiding tot ervaringsdeskundige en werkt ze nu in
die hoedanigheid als vrijwilligster in Multiversum.
Locatie:
campus NOO, aula 00.030

