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Zaterdag 16 april ontving Prof. em. dr. Manu Keirse de Maslow-award in Gent.  De 
Maslow-award staat symbool voor de Integratieve visie in de psychologie die steeds meer 
aan belang wint, ook op Europees vlak. 
 
“Bij de erkenning van het beroep psychotherapeut moet vooral het menselijke aspect 
centraal staan” 
 
Een bomvolle aula met 300 psychotherapeuten in opleiding woonde zaterdag de uitreiking bij van de 
Maslow-award die jaarlijks wordt uitgereikt door de AIHP (Academie Integratieve en Humanistische 
Psychologie en Psychotherapie).  De Maslow-award is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een 
grensverleggende psychotherapeut met een bijzondere verdienste in de psychotherapie.  De prijs 
dankt haar naam aan Abraham Maslow (1908-1970) die als 1 van de belangrijkste grondleggers 
wordt gezien van de humanistische, integratieve psychotherapie. Aan de prijsuitreiking zelf ging een 
bijzonder inspirerende en soms emotionele toespraak van Prof. em. dr. Manu Keirse vooraf, die 
vooral opviel door de nadruk op het unieke van de mens en zijn of haar vele mogelijkheden, ook in 
moeilijke momenten zoals rouw en verlies.  
Het blijvende en toenemende belang van de integratieve visie binnen de geestelijke gezondheidszorg, 
werd de afgelopen weken nog eens aangetoond door onder andere het kabinet van Maggie De Block, 
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Wat is nu die integratieve visie? In de integratieve visie wordt de mens met al zijn unieke 
eigenschappen centraal gesteld.  Die mens heeft dan ook nood aan een eigen benadering die niet in 
evidence-based protocollen te gieten is.  Wetenschappelijke studies wijzen uit dat geen enkele 
psychologische stroming bewezen beter is dan een andere.  Het is het samenspel van verschillende 
factoren dat leidt tot een al dan niet succesvolle therapie. Een goede relatie tussen therapeut en cliënt 
is daarbij een belangrijke factor, die ook benadrukt wordt door Prof. em. dr. Manu Keirse: 
‘Ervaring is de belangrijkste bron van kennis voor een psychotherapeut.  Ervaring doe je op door het 
werken en omgaan met mensen. Ik zie deze Maslow-award voor mezelf dan ook als een verdere 
aanmoediging en uitnodiging om me in de toekomst blijvend in te zetten voor mensen.’ 
 
Prof. em. dr. Manu Keirse staat bekend om zijn grensverleggende werk rond rouw en verlies.  
Hij publiceerde tientallen boeken rond dit thema, waarvan enkele werden bekroond met de Glaxo-
prijs voor wetenschappelijke publicaties.  Opmerkelijk is ook zijn bijdrage in het maatschappelijke 
debat rond palliatieve zorg en euthanasie.   
Prof. em. dr. Manu Keirse wordt vaak ingeroepen voor zijn expertise, ook naar aanleiding van de 
recente aanslagen en de bijhorende angstgolf en hoe psychotherapeuten daarmee dienen om te gaan 
in hun werk met cliënten. 
 
De Maslow-award werd eerder uitgereikt aan een indrukwekkende lijst van ere-leden:  Prof. em. dr. 
Leni Verhofstadt-Denève, Prof. em. dr. Alfons Vansteenwegen, dr. Ferdinand Cuvelier en dr. Ken Evans. 
 
Hoewel de nieuwe wetgeving nog moet goedgekeurd worden staat al wel vast dat de uitoefening van 
psychotherapie via overgangsmaatregelen behouden blijft voor studenten aan de AIHP-academie 
(zonder universitair diploma is de laatst mogelijke inschrijvingsdatum dan 1 september 2016). De 
Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie biedt al sinds 1978 
Professionele opleidingen Integratieve-Humanistische-Experiëntiële Psychotherapie aan en is daarmee 
niet alleen de grootste maar tevens ook de langst bestaande erkende Academie in België.  
Afgestudeerde psychotherapeuten zijn niet alleen in orde met de Belgische wetgeving, maar ook voor 
het European Certificate Psychotherapy. De opleiding bestaat naast de opleidingsdagen, tevens uit 
intensieve practica, intervisies en supervisies en beoogt daarmee de standaard te zien voor de kwaliteit 
die nodig is in de geestelijke gezondheidszorg. 
 
 

Philippe Vrancken, directeur AIHP: “Prof. em. dr. Manu Keirse heeft een 
indrukwekkend carrière met talloze verwezenlijkingen, veelal rond het thema rouw 
en verlies. Vandaag eren wij hem ook vooral als voorbeeld van een grensverleggend 
psychotherapeut voor de therapeuten van morgen.“ 
 
 

 


