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Klinische studiedag
In Treatment

Psychoanalytische praktijk
& techniek

Deze studiedag staat open voor iedereen die
in de geestelijke gezondheidszorg werkzaam
is.
We verkennen de psychoanalytische praktijk
en techniek in al haar facetten, of zij nu
wordt aangewend in een klassieke analyse,
een psychoanalytische psychotherapie, of in
een klinische praxis buiten de klassieke
kaders.
De centrale vraag omtrent de onderlinge
verhouding van psychoanalytische theorie,
praktijk en techniek vormde de inzet van een
prijsvraag die Freud uitschreef in 1922. Bijna
honderd jaar later, in een erg uiteenlopend
psychotherapeutisch landschap, blijft deze
vraag ons meer dan ooit appelleren.
Bestaat er zoiets als een specifieke
psychoanalytische techniek? Op welke wijze
werd de psychoanalytische techniek door
Freud en analytici zoals Ferenczi, Klein, Bion
en Lacan gethematiseerd? In welke mate
hebben onze specifieke
theoretische
opvattingen over techniek een impact op
onze concrete klinische praktijk? We
reflecteren over deze kwesties aan de hand
van een casusbespreking uit de HBO-reeks
‘In Treatment’ (2008).

Programma
9u00

Onthaal

9u30

Welkom
Lut De Rijdt

9u40

Psychoanalytische techniek bij
Freud en Ferenczi
Jens De Vleminck

10u20

Psychoanalytische techniek bij
Klein en Bion
Lut De Rijdt

11u00

Koffiepauze

11u30

Psychoanalytische techniek bij
Lacan
Fons Van Coillie

12u10

Discussie

12u30

Broodjeslunch

13u30

Casus ‘In Treatment’: Alex
Introductie: Fons Van Coillie
Bespreking:
Wouter
Keirse,
Melanie Munt en Jens Anthoons
Moderator: Lut De Rijdt

15u30

Koffiepauze

16u00

De analyse,
de psychoanalytische
psychotherapie: ze is altijd ‘live’
Lili De Vooght

16u40

Slotbeschouwing en einde

Personalia
Jens Anthoons is klinisch psycholoog en
psychoanalytisch
psychotherapeut
met
privépraktijk te Elsene, Brussel. Hij is participant
van de EBP-BSP.
Lut De Rijdt is kinder- en jeugdpsychiater en
psychoanalytica. Ze heeft een privépraktijk in
Heverlee. Zij is voorzitter van de EBP-BSP en lid
van de VVPT.
Jens De Vleminck is filosoof en psychoanalyticus.
Hij is hoofd leefgroepbegeleiding van De Kade,
psychotherapeutische afdeling voor adolescenten in
het UPC KU Leuven Campus Kortenberg. Hij is lid
van de VVPT, secretaris van het Stichtingsbestuur
Tijdschrift
voor
Psychoanalyse
en
haar
toepassingen en secretaris van de EBP-BSP.
Lili De Vooght is psychiater en psychoanalytica.
Zij is lid van de EBP-BSP.
Wouter Keirse is psychiater, psychotherapeut en
psychoanalyticus. Hij is als psychiater werkzaam in
TG
‘de
evenaar’,
een
psychosociaal
revalidatiecentrum voor (jong)volwassenen te
Antwerpen, en heeft een privé-groepspraktijk te
Leuven. Hij is lid van de VVPT en participant van de
EBP-BSP, bestuurslid van de Beroepsvereniging
voor Wetenschappelijk onderbouwde Psychotherapie en lid van het Stichtingsbestuur
Psychoanalytisch Woordenboek.
Melanie
Munt
is
klinisch
psycholoog
en
psychoanalytisch psychotherapeut, werkzaam in
Psygroup (groepspraktijk) en in Parhélie (psychiatrisch centrum voor autistische en psychotische
kinderen) in Brussel. Zij is lid van de BFP en de
UPPCF en participant van de EBP-BSP.
Fons Van Coillie is filosoof en psychoanalyticus.
Hij is lid van de EBP-BSP en van de VVPT.

