
  

ddiinnssddaagg  3311  jjaannuuaarrii  22002233  
  

WWaatt  aallss  ppssyycchhiisscchh  lliijjddeenn          
oonnddrraaaagglliijjkk  wwoorrddtt??  

  
 

 Voorstelling van ‘Reakiro’ 
door dr. Lieve Lemey,                  

Eva Depoortere en  
Joost Vanhaecke 

 

 
 

Plaats: De Valkaart 
 A. Rodenbachstraat 42 
 8020 Oostkamp 
 

Uur: 18.30 uur: deuren open 
 19.00 uur: start praatkaffee 
 
 

Deelname: gratis 
 vooraf inschrijven is niet nodig 

 
Meer info over De Stem, Praatkaffee Psychose 

www.praatkaffee-destem.be 
 
 

De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van  
het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,  

een samenwerking van verschillende organisaties die werken met 
en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid. 

 

 
Similes West-Vlaanderen PZ Onzelievevrouw PC Sint-Amandus  
Suzanne Bol Christine Van Damme Jozef Fahmi 
Suzanne.bol@similes.be 050 30 18 24 Jozef.Fahmi@amandus.broedersvanliefde.be 
016 244 203 Christine.VanDamme@pzonzelievevrouw.be 050 79 95 73 
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Wat als psychisch lijden ondraaglijk 
wordt? 
 
Reakiro is er voor mensen die ten gevolge van ondraaglijk 
psychisch lijden worstelen met levenszinvragen of een 
aanhoudend verlangen hebben om op deze manier niet 
verder te leven. 
Vanuit een open en zorgzame basishouding is het team van 
Reakiro met respect aanwezig. 
De ruimte die ontstaat vanuit openheid voor euthanasie 
wordt ten volle benut om zowel het perspectief van het 
willen sterven als het perspectief van het leven te 
verkennen.  
 
In Reakiro West-Vlaanderen kan je terecht als inwoner van 
de provincie of indien je woonachtig bent buiten West-
Vlaanderen en in behandeling bent in één van de 
psychiatrische ziekenhuizen van West-Vlaanderen. 
 
Het delen van ervaringen rond dit delicate thema vormt de 
focus van dit Praatkaffee. Nadien kunnen we, zoals 
gebruikelijk, napraten met een drankje aan de tafels. 
 
 
Volgende datum: dinsdag 28 maart 2023 
 
 
 
 
 
 
Met steun van 
De Gemeente Oostkamp 
Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid  
Provincie West-Vlaanderen  
  

Wat als psychisch lijden ondraaglijk 
wordt? 
 
Reakiro is er voor mensen die ten gevolge van ondraaglijk 
psychisch lijden worstelen met levenszinvragen of een 
aanhoudend verlangen hebben om op deze manier niet 
verder te leven. 
Vanuit een open en zorgzame basishouding is het team van 
Reakiro met respect aanwezig. 
De ruimte die ontstaat vanuit openheid voor euthanasie 
wordt ten volle benut om zowel het perspectief van het 
willen sterven als het perspectief van het leven te 
verkennen.  
 
In Reakiro West-Vlaanderen kan je terecht als inwoner van 
de provincie of indien je woonachtig bent buiten West-
Vlaanderen en in behandeling bent in één van de 
psychiatrische ziekenhuizen van West-Vlaanderen. 
 
Het delen van ervaringen rond dit delicate thema vormt de 
focus van dit Praatkaffee. Nadien kunnen we, zoals 
gebruikelijk, napraten met een drankje aan de tafels. 
 
 
Volgende datum: dinsdag 28 maart 2023 
 
 
 
 
 
 
Met steun van 
De Gemeente Oostkamp 
Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid  
Provincie West-Vlaanderen  

Wat als psychisch lijden ondraaglijk 
wordt? 
 
Reakiro is er voor mensen die ten gevolge van ondraaglijk 
psychisch lijden worstelen met levenszinvragen of een 
aanhoudend verlangen hebben om op deze manier niet 
verder te leven. 
Vanuit een open en zorgzame basishouding is het team van 
Reakiro met respect aanwezig. 
De ruimte die ontstaat vanuit openheid voor euthanasie 
wordt ten volle benut om zowel het perspectief van het 
willen sterven als het perspectief van het leven te 
verkennen.  
 
In Reakiro West-Vlaanderen kan je terecht als inwoner van 
de provincie of indien je woonachtig bent buiten West-
Vlaanderen en in behandeling bent in één van de 
psychiatrische ziekenhuizen van West-Vlaanderen. 
 
Het delen van ervaringen rond dit delicate thema vormt de 
focus van dit Praatkaffee. Nadien kunnen we, zoals 
gebruikelijk, napraten met een drankje aan de tafels. 
 
 
Volgende datum: dinsdag 28 maart 2023 
 
 
 
 
 
 
Met steun van 
De Gemeente Oostkamp 
Het Overlegplatform Geestelijke Gezondheid  
Provincie West-Vlaanderen  

    


	De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van
	het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,
	een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
	De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van
	het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,
	een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.
	De Stem, het praatkaffee psychose, is een initiatief van
	het Zorgcircuit Psychose Noord-West-Vlaanderen,
	een samenwerking van verschillende organisaties die werken met en voor mensen met een psychotische kwetsbaarheid.

