
 

Sophie Guiot is als psychiater verbonden aan het 
UPC Z.org KU Leuven Campus Kortenberg, afdeling 

Sint-Joris, psychosezorg. Zij is psychoanalytica met 
privépraktijk in Brussel en is lid van de EBP-BSP. 
 
Barbara Haverhals is doctor in de filosofie en 
psychoanalytica. Zij werkt in Zonnelied (Roosdaal) en 

is lid van de EBP-BSP. 
 
Trees Traversier is klinisch psycholoog en 
psychoanalytica. Zij is werkzaam in CGGZ Brussel en 
in privépraktijk met kinderen en volwassenen in 

Brugge. Zij is stichtend lid van OU-KI vzw en is lid van 

de Stichting Psychoanalyse & Cultuur en de EBP-BSP. 
 
Elke Van Buggenhout werkt in Elim (centrum voor 
psychotherapie in Kapellen, afdeling van PC Bethanië) 
als muziektherapeut en is als gastdocent verbonden 
aan LUCA School of Arts (campus Lemmens) binnen 
de masteropleiding muziektherapie. Zij is tevens 

gevestigd als zelfstandig supervisor muziektherapie. 
 
Leen Van Compernolle is  kinder- en jeugd-

psychiater en psychoanalytica. Zij is lid van de EBP-
BSP. 
 
Hilde Van Pelt is klinisch psycholoog en 

psychoanalytica. Zij is lid van de VVPT en de EBP-
BSP. Zij werkt als psychoanalytisch therapeut in Elim 
(centrum voor psychotherapie in Kapellen, afdeling 
van PC Bethanië) en heeft een privépraktijk in 
Antwerpen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

     

 

 
 

 Organisatie: 
 
 Belgische School voor Psychoanalyse 

EBP-BSP asbl-vzw 

p/a Verbindingslaan 22 – Heverlee 

https://bsp-ebp.be 

 

Gelegenheidsadres: 

  

  Congrescentrum UPC KU Leuven,  

  Leuvensesteenweg 517 – Kortenberg 

 

Kostprijs: 

 

€ 65  

Leden EBP-BSP en studenten: € 50 

Inclusief koffiepauzes, broodjeslunch en 

receptie. 

Inschrijving is verplicht vóór 1 februari 

2019, via overschrijving op rekeningnummer 

BE85 0682 2833 5906  

Van de EBP-BSP met vermelding  

Klinische studiedag Kortenberg 

 

Contact en info: 

 

events.ebp.bsp@gmail.com 

 

 
Komende lezingen in 2019 
 

Vrijdag 25 januari 2019, 20u30, Brussel 

‘Levens- en doodsnarcisme: Beschouwingen bij de 
visie van André Green’,  
door Marc Hebbrecht 
 
Vrijdag 15 maart 2019, 20u30, Brussel 
‘Lou Andreas-Salomé: Bin ja auch eine Frau?’,  

door Anne Verougstraete 
 
Vrijdag 26 april 2019, 20u30, Brussel 

‘Emotieregulatie in psychoanalytisch perspectief’, 
door Nelleke Nicolaï 

 

 

Accreditering werd aangevraagd 

Klinische studiedag 
 

 

Het archaïsche 
en hoe het zich manifesteert  
in diverse klinische contexten 

 

 

Congrescentrum UPC KU Leuven 
Leuvensesteenweg 517 – Kortenberg 

 

 
Vrijdag 8 februari 2019 

 
 

 

 
 

Still uit ‘Alle de tranen / Toute larme / Every Tear’  
(Sarah Vanagt, 2017) 

 

 

 

 

 

 



Klinische studiedag 

 

Het archaïsche 
en hoe het zich manifesteert  

in diverse klinische contexten 
 
 

 
 
Archè, aanvang, bron. 

 
 

Deze studiedag staat open voor iedereen die 
in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam 
is. 

 
We verkennen het archaïsche landschap in al 

zijn facetten. 
 

Dit landschap heeft betrekking op de basale, 
contactuele laag van het psychische leven, 
die ons draagt en waarin wij opgenomen 

zijn. Wij denken hier in de eerste plaats aan 
het begin van het psychische leven, aan het 

infans, maar evenzeer hebben we het over 
een bron die elke dag in het leven van ieder 
van ons zwijgend meespreekt.  

 
Het archaïsche is niet alleen heel vroeger. 

Het is ook altijd nu. 
 
Een scala aan diverse klinische thema’s en 

psychotherapeutische perspectieven, waarin 
het non-verbale en het niet-represen-

teerbare van zich laten horen. 

 

 
 

 

 

Programma 
 
 
9u00   Onthaal 

 
9u30  Welkom 
  Lut De Rijdt 

   
9u40  Een inleiding tot het archaïsche 

  Barbara Haverhals 
 
10u20  Oor hebben voor het archaïsche 

  in de kliniek van de neurose 
 Sophie Guiot  

 
11u00  Koffiepauze 
 

11u30  Ronde tafel – Discussie 
 

 
12u15  Broodjeslunch 
 

13u30  4 Parallelle werkgroepen  
 

        (1)  Bouwstenen voor het lichaams-
beeld bij kinderen en adoles-
centen 

  Trees Traversier  
 & Lut De Rijdt 

 
        (2) Verstandelijke beperking en 

geestelijke gezondheid: de 

sociaal-emotionele archaïsche 
dimensie 

  Johan De Groef  
 & Tomas Geyskens 

 
 
 

 
 

         

 
 

        (3)  Aan gene zijde van muziek en 
taal: een verkenning van het 
archaïsche in groeps(muziek)-

therapie. 
 Hilde Van Pelt  

 & Elke Van Buggenhout 
  
        (4) Het autisme en zijn archè 

  Leen Van Compernolle 

 

15u30  Koffiepauze 

 
16u00  Film 
  ‘Alle de tranen / Toute larme /   

  Every Tear’ (2017), S. Vanagt 
 

16u30  Reflecties bij de film, discussie  
  met de zaal en slotbeschouwing 

 
17u00  Receptie 
 

 

Personalia 
 
Johan De Groef is pedagoog en psychoanalyticus. Hij 

is lid van de VVPT en de EBP-BSP. Hij is werkzaam in 
privépraktijk en is als opleider-supervisor verbonden 
aan het postgraduaat psychoanalytische psycho-

therapie (KU Leuven). Hij is voormalig algemeen 
directeur van Zonnelied (Roosdaal). 
 
Lut De Rijdt is kinder- en jeugdpsychiater en 
psychoanalytica. Ze is afdelingshoofd van De Kade, 
psychotherapeutische afdeling voor adolescenten in 
het UPC Z.org KU Leuven, en heeft een privépraktijk 

in Heverlee. Zij is lid van de VVPT en voorzitter van 
de EBP-BSP.  
 
Tomas Geyskens is filosoof en werkt in Zonnelied 
(Roosdaal). Hij is lid van de EBP-BSP. 
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