
Personalia 
 
Jan Cambien is psychiater en psychoanalyticus, 

voormalig voorzitter en huidig ondervoorzitter BSP, 

met privépraktijk te Heverlee. 
 

Johan De Groef is pedagoog en psychoanalyticus, 

met privépraktijk te Vilvoorde, opleider-supervisor 

Postgraduaat Psychoanalytische Psychotherapie 

(KU Leuven), titulair lid BSP, lid VVPT. 
 

Lut De Rijdt is kinder- en jeugdpsychiater en 

psychoanalytica, met privépraktijk te Heverlee, 

titulair lid BSP, lid VVPT. 
 

Hilde Descamps is klinisch psychologe, psycho-

analytisch therapeute en psychoanalytica, met 

privépraktijk te Nieuwpoort, geassocieerd lid BSP, 

lid GPP. 
 

Ilse Deurinck is klinisch psycholoog, psychoana-

lytisch psychotherapeut en psychoanalytica, met 

privépraktijk te Brussel en Sint-Genesius-Rode, 

geassocieerd lid BSP, supervisor-leertherapeut 

VVPT. 
 

Jens De Vleminck is filosoof en psychoanalyticus, 

De Kade UPC KU Leuven Campus Kortenberg, 

opleider Postgraduaat Psychoanalytische Psycho-

therapie (KU Leuven), titulair lid BSP, lid VVPT, 

secretaris Stichting Tijdschrift voor Psychoanalyse. 
 

Elyn Smets is klinisch psycholoog en psycho-

analytisch psychotherapeut in de ouderenzorg en in 

een ambulante groepspraktijk voor psychotherapie 

te Wilsele, participant BSP, lid VVPT. 
 

Ann Swinnen is klinisch psycholoog en psycho-

analytisch psychotherapeut, met privépraktijk te 

Sint-Martens-Lennik, participant BSP. 
 

Michel Thys is klinisch psycholoog, doctor in de 

filosofie, psychoanalyticus en psychoanalytisch 

psychotherapeut, met privépraktijk te Antwerpen, 

titulair lid BSP, lid VVPT, gewezen hoofdredacteur 

Tijdschrift voor Psychoanalyse. 

 

Trees Traversier is klinisch psychologe en 

psychoanalytica, met privépraktijk voor kinderen 

en volwassenen te Brugge, stichtend lid OU-KI 

vzw, Vlaams voorzitter Stichting Psychoanalyse & 

Cultuur, titulair lid BSP. 
 

Fons Van Coillie is filosoof en psychoanalyticus, 

met privépraktijk te Leuven, titulair lid BSP, lid 

VVPT. 
 

Sylvie Vandewalle is psychologe en psycho-

analytica, Service de Santé Mentale Le Chien Vert 

Woluwe (UCL), met privépraktijk te Tervuren, 

gewezen opleidster en lid organiserend bureau 

Centre de Formation en Psychothérapie Psychana-

lytique (CFCP) te Woluwe (UCL-Chapelle-aux-

Champs), geassocieerd lid BSP. 
 

Hilde Van Pelt is klinisch psycholoog en psycho-

analytica, psychoanalytisch therapeut in Elim 

(Centrum voor psychotherapie in Kapellen, afdeling 

van PC Bethanië), met privépraktijk te Antwerpen, 

geassocieerd lid BSP, lid VVPT. 

 
 

 
 
Kostprijs: 

€ 65  
Studenten: € 25 

Inclusief koffiepauzes en broodjeslunch 
Inschrijving is verplicht  
vóór 20 april 2023,  

via events.ebp.bsp@gmail.com 
met vermelding (workshopnummer) 

én via overschrijving  
op rekeningnummer 
BE85 0682 2833 5906  

Van de EBP-BSP met vermelding  
Klinische studiedag 2023 

 
Contact en info: 
events.ebp.bsp@gmail.com 

 
Accreditering werd aangevraagd 

Klinische studiedag 

 

 

Queering Oedipus 
 

Nieuwe identiteiten voor 
de 21ste eeuw? 

 

 

Congrescentrum UPC KU Leuven 

Leuvensesteenweg 517 – Kortenberg 
 

Vrijdag 28 april 2023 
 

 
 

Claude Cahun, Self-portrait (Reflected in Mirror) (1928) © Jersey Heritage Trust 
 

 

 

 



Klinische studiedag 

 

Queering Oedipus 
 

Nieuwe identiteiten voor de 21ste eeuw? 

 
Tijdens deze studiedag bevragen we kritisch 
het sjibbolet van de psychoanalyse. We 

confronteren Oedipus met de nieuwe 
‘oedipaliteiten’ in onze hedendaagse klinische 
praktijk, binnen en buiten de klassieke kaders, 

in de ruimere context van de geestelijke 
gezondheidszorg. 
 

Loopt Oedipus definitief mank? Of houdt hij 

zich staande als matrix voor een adequaat 
begrip van actuele maatschappelijke feno-

menen? We denken daarbij niet enkel aan 
nieuwe ‘creatieve’ variaties in het seksuele en 
gendercontinuüm (LGBTQIA+), maar ook aan 

diverse nieuwe ouderschapsconstellaties. Wat 
is de specificiteit van de ‘vrouwelijke’ 
seksualiteit? Zijn vader- en moederschaps-

functies los te koppelen van gender? Wat 
betekent een gewijzigde ouderlijke seksuele of 
genderidentiteit voor het kind? Betekenen non-

binariteit en trans* een uitdaging voor 
Oedipus? Wat met de ‘ondergang van het 
oedipuscomplex’ in confrontatie met de kliniek 

van de ouderenzorg? Maar ook: waarin 
onderscheidt de mens zich van de mensapen? 
Zijn zij seksueel vrijer dan de mens? Is 

genderdysforie exclusief menselijk? 
 

Volgens de traditie binnen de BSP laten we ons 
informeren door zowel klassieke auteurs (o.m. 

Freud, Lacan, Klein, Bion, Ferenczi en 
Winnicott) als door recentere namen (o.m. 
Dolto, Laplanche, de Laufers en Gherovici), in 

dialoog met hedendaagse humane weten-
schappers (o.m. de Waal, Ettinger, Tempest en 
Nelson). 

Programma 

 

 
9u00   Onthaal 
 

9u30  Welkom en inleiding  
  door de dagvoorzitter 

  Jan Cambien 
   
9u45  Het enigma van Tiresias – 

  Identiteit  
  in tijden van non-binariteit 

  Jens De Vleminck 
 
10u30  Respons 

  Sylvie Vandewalle 
 

10u40  Koffiepauze 
 

11u15  Oedipus Queen 
 Ilse Deurinck 
 

12u00  Respons 
  Elyn Smets 

 
12u10  Discussie met de zaal 
 

12u30 Broodjeslunch 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

13u30 Parallelle workshops 
 
(1)  Het oedipuscomplex voorbij: 

de non-binaire adolescent? 
 Lut De Rijdt & Jens De Vleminck 

 
(2)  Nieuwe 

ouderschapsconstellaties, 

nieuwe conflicten? 
 Trees Traversier & Hilde Van Pelt 

 
(3) De trans-ervaring  
 als ‘creatief symptoom’? 
 Hilde Descamps & Michel Thys 

 

(4)  Wat kunnen ethologen ons 
leren over seksualiteit en 
gender? 

 Ann Swinnen & Fons Van Coillie 

 
15u30  Panelgesprek met echo’s uit  

                 de workshops en afsluitende      
          discussie met de zaal 

  Moderator: Johan De Groef 
 

16u30  Receptie   
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