Personalia
Jan Cambien is psychiater en psychoanalyticus.
Hij
is
voormalig
voorzitter
en
huidig
ondervoorzitter van de EPB-BSP. Hij is tevens lid
van de VVPT en heeft een privépraktijk te
Heverlee.
Lut De Rijdt is kinder- en jeugdpsychiater en
psychoanalytica. Ze heeft een privépraktijk in
Heverlee. Zij was voorzitter van de EBP-BSP en
lid van de VVPT.
Ilse
Deurinck
is
klinish
psycholoog,
psychoanalytisch
psychotherapeut
en
psychoanalytica in vrijgevestigde praktijk te
Brussel en Sint-Genesius-Rode. Zij is lid van de
EPB-BSP en supervisor/leertherapeut bij de VVPT.
Philippe
Goossens
is
psychiater
en
psychoanalyticus, en lid van de EBP-BSP waarvan
hij
momenteel
voorzitter
is.
Naast
zijn
privépraktijk was hij jarenlang therapeutisch
directeur van het WOPS, een therapeutische
gemeenschap voor volwassen psychiatrische
patiënten met verschillende diagnoses.
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 psychologe en
psychoanalytica. Zij werkt in privépraktijk met
kinderen en volwassenen in Brugge. Zij is
stichtend lid van OU-KI vzw en is Vlaamse
voorzitter van de Stichting Psychoanalyse &
Cultuur en lid van de EBP-BSP.

Ludi
Van
Bouwel
is
psychiater
en
psychoanalytica, werkzaam in privépraktijk te
Lint. Zij is lid van de BSP-EBP en van de VVPT.
Tevens is ze voorzitter van ISPS (International
Society of Psychological and Social approaches to
psychosis) en stichtend lid van de Soteria
werkgroep Vlaanderen.
Pieter Vercaeren is filosoof, seksuoloog
psychoanalyticus. Hij is lid van de EBP-BSP en
VVPT. Hij is werkzaam in privépraktijken
Leuven en Kontich en teambegeleider
verschillende psychiatrische instellingen.

Organisatie:
Belgische School voor Psychoanalyse
EBP-BSP asbl-vzw
https://bsp-ebp.be
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Klinische studiedag

Psychose,
lichaam en
instituut
Congrescentrum UPC KU Leuven
Leuvensesteenweg 517
Kortenberg
Vrijdag 20 mei 2022

Gelegenheidsadres:

Congrescentrum UPC KU Leuven,
Leuvensesteenweg 517 – Kortenberg

Inschrijvingen:
€ 65
studenten: € 25
Inclusief koffiepauzes, broodjeslunch en
receptie.
Inschrijven kan tot 8 mei 2022,
via overschrijving op rekeningnummer
BE85 0682 2833 5906
van de EBP-BSP met vermelding van je
naam en Klinische studiedag 20/5

Contact en info:
vercaerenpieter.bsp@gmail.com
Accreditering werd aangevraagd

‘Conversation about a red thin line’ 2016 Eddy De Buf

Klinische studiedag
Psychose, lichaam en instituut
We laten ons voor deze studiedag
inspireren door Francoise Davoine, een
bevlogen Franse psychoanalytica met een
grote klinische ervaring met betrekking
tot psychose en trauma en tevens een
begenadigd schrijver. Op schitterende
wijze analyseert ze de psychose vanuit
de psychoanalyse en de wereldliteratuur.
Haar benadering zal ook onze leidraad
zijn om de psychotische mens te
benaderen, om te lezen hoe hij met zijn
lichaam en zijn trauma’s omgaat, zowel
in de instelling, als in de ambulante
praktijk.
In de klinische psychiatrische praktijk
wordt psychose vaak beschouwd als een
aandoening waarbij vooral de medischbiologische behandeling voorrang moet
krijgen. Wij zijn ervan overtuigd dat er
veel meer interessante wegen zijn om
mee-te-denken, mee-te-zoeken met de
kwetsbare,
getraumatiseerde
mens.
Hiertoe
kan
het
psychoanalytisch
gedachtegoed
een
mooie
bijdrage
leveren.
De studiedag richt zich tot eenieder die
de mogelijkheid van een ontmoeting met
de psychotische medemens wenst uit te
diepen.

Programma
9u00

Onthaal

9u30

Welkom door Jan Cambien

9u45

Psychose en instelling
Philippe Goossens

13u45

10u30 Discussie met de zaal
Moderator: Ilse Deurinck
10u50 Koffiepauze
11u15

12u00

Kenzaburo Oë – en de
analyticus als
co-onderzoeker - in een
poging om de gekheid
te bemeesteren. De Ander
en het lichaam
Trees Traversier
Discussie met de zaal
Moderator: Pieter Vercaeren
Lunch

3 Parallelle werkgroepen

(1)

Psychose
Lut De Rijdt en Pieter
Vercaeren

(2)

Lichaam
Ludi Van Bouwel en Trees
Traversier

(3)

Instituut
Sophie Guiot, Ilse Deurinck
en Barbara Haverhals

15u30

Plenair

16u30

Receptie

