
Therapiewinst
Een revolutie in de Geestelijke Gezondheidszorg

met prof. dr. David M. Clark (University of Oxford)

Inzetten op effectieve psychologische behandelingen, het loont!  
LEZING & DEBAT
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meer info

Vrijdag 8 maart 2019 van 14u tot 16u met een aansluitende receptie.

KU Leuven, Psychologisch Instituut, Tiensestraat 102, 3000 Leuven, Aula Michotte.

gratis, maar gelieve voor 1 maart in te schrijven via www.ppw.kuleuven.be/clep/therapiewinst.

E-mail kris.martens@kuleuven.be

Gratis aangeboden op vrijdag 8 maart 2019

Initiatiefnemers: Tine Daeseleire (The Human Link), Kris Martens (KU Leuven), prof. dr. filip Raes (KU Leuven), prof. dr. Dirk Hermans (KU Leuven), 
prof. dr. Rudi de Raedt (UGent), prof. dr. Pierre Philippot (UCLouvain), prof. dr. Elke van Hoof (Vrije Universiteit Brussel).

Met steun van:

Psychologische behandelingen werken beter dan velen denken. Dit is positief nieuws. Helaas is deze hulp vaak niet 
beschikbaar voor zij die er nood aan hebben. Het is nochtans een economisch feit dat investeringen in psychologi-
sche therapie zich ruimschoots terugbetalen door middel van een gezonde, sociale en productievere samenleving.

In Engeland werden deze argumenten gehoord en startte in 2007 een uniek 
project. Prof. dr. David Clark  is de grondlegger van het Improving Access to 
Psychological Therapies project, dat zich richt op het behandelen van depres-
sie, angst en andere veelvoorkomende psychische problemen. Dit project kan 
sindsdien indrukwekkende cijfers voorleggen, wat gemaakt heeft dat de 
Engelse politiek overtuigd is van de noodzaak en meerwaarde om er verder in 
te investeren. 

David Clark zal ons op 8 maart vertellen hoe psychologie, economie en politiek 
moeten samenwerken om effectieve psychologische therapieën op grote 
schaal beschikbaar te maken. Na zijn uiteenzetting openen we het debat over 
hoe ook wij in België grote stappen vooruit kunnen zetten richting een 
psychisch gezonder land, met als volgende horde de verkiezingen in mei 2019.  
Afsluiten doen we met een receptie. 

Voor politici,  beleidsmakers, clinici, economen, burgers, 
studenten, … Iedereen welkom!

prof. dr. David Clark, Jef Adriaenssens (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg), Gorik 
Kaesemans (Zorgnet-Icuro), Harmen Lecok (adviseur GGZ voor het Kabinet van Federaal Minister 
Sociale Zaken en Volksgezondheid, en Asiel en Migratie), prof. dr. Jeroen Luyten (KU Leuven, 
Gezondheidseconomie), prof. dr. Pierre Philippot (UCLouvain, Klinische Psychologie). Moderator: 
prof. dr. Dirk Hermans (KU Leuven).


