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manifesteren. De vraag ‘Wie ben ik voor de 
Ander?’ is een cruciale vraag in de vorming 
van het subject, wat Van Eeckhout toelichtte 
aan de hand van de dubbele spiegelopstel-
ling van Lacan. Het is een vraag die vanaf 
het prille begin aanwezig is. Het kind valt in 
een taalbad en zal zichzelf daarin proberen 
te vinden vanuit de vraag: ‘Wat kan ik bete-
kenen voor de Ander?’ Maar in de adoles-
centie komt er een hernieuwde en her-
werkte belangstelling voor deze vraag. Er 
duikt een genitale drift op waarna alle grote 
vragen weer worden opgeroepen. Niet meer 
uitsluitend oedipaal, maar ook extra-oedi-
paal vanuit de peer group. Van Eeckhout 
beëindigde zijn lezing met een boeiende 
casus van een jongen van zeventien jaar met 
een symbiotische relatie met zijn moeder. 
De vader en grootmoeder waren gestorven, 
maar binnen het spreken en gedrag van de 
moeder nog volledig aanwezig. Zelfs al was 
iemand weg, dan nog kon die persoon dus 
zeer aanwezig zijn. De vraag was: wat bete-
kent dit voor deze jongen? De jongen wilde 
de moeder op afstand houden maar vreesde 
dat wanneer hij haar tekort niet zou invul-
len zij zichzelf iets zou aandoen. In de ver-
houding met zijn moeder werd hij tot object 
van haar verlangen gereduceerd. Een mooi 
voorbeeld van hoe de verhouding tussen het 
tekort en het verlangen zich in de kliniek 
kan manifesteren. 
Tom Verhaeghe besluit de studiedag met de 
mysterieus getitelde lezing Kreeft op het 
menu. Hij neemt ons mee door zijn klinisch 
werk met jongeren vanuit de theorie van 
Françoise Dolto. Deze analytica schreef op 
het einde van haar leven een boek, niet over 
maar voor adolescenten. Daarin geeft ze de 
jongeren uitleg over de adolescentie en een 
aantal tips. Verhaeghe gebruikt dit boek als 
leidraad voor zijn lezing en verknoopt het 
treffend met zijn eigen werk. Zo beschrijft 
hij op basis van Dolto het ‘kreeftencomplex’ 
in de adolescentie. Een kreeft verandert van 
schaal en in die tussenperiode heeft hij 
even geen schaal, waardoor hij zeer kwets-
baar is en er een zeker gevaar dreigt. De 
adolescent als een kreeft zonder schaal? 

Ook Verhaeghe komt terug op de agressie 
waar Van Nerum het eerder over had. De 
agressie kan soms zeer plots komen en 
wordt in de therapie binnen het woord 
gebracht. Hij toont ons hoe je de analyse 
soms minder bedreigend kan maken voor 
bepaalde jongeren door er iets tussen te 
plaatsen: te gaan wandelen, eten meene-
men naar de sessie, … — oplossingen die 
jongeren vaak zelf aanreiken. Verhaeghe 
laat ons tot slot stilstaan bij het werk met 
jongeren met een mentale beperking. Hij 
laat mooi zien hoe deze jongeren lang zo 
dom niet zijn en ook een onbewuste heb-
ben waarmee gewerkt kan worden. 
De studiedag was boeiend en bracht vol-
doende diversiteit in sprekers, visie en klini-
sche settings. Vooral klinische thema’s ston-
den centraal, die dicht bij de praktijk 
aansluiten. Vanuit het publiek kwamen een 
aantal vragen over het werk met de ouders: 
een thema dat de sprekers tussen de lijnen 
door wel aanstipten, maar dat misschien 
onderbelicht werd op deze dag. Dries Roe-
landts besloot de dag door op te merken dat 
alle lezingen een pleidooi voor het luisteren 
inhielden en hoe je vanuit een primaire 
interesse jongeren aan het spreken kan krij-
gen. Inderdaad, alle sprekers kwamen tot 
een uitnodiging om de adolescent als sub-
ject te zien met een verhaal. Dixit Dolto: laat 
ons niet steeds praten over de adolescent 
maar vooral mét hem. 

Eros voorbij Thanatos

Verslag van

Toxicomanie, overdracht en instelling 
[Gent, 2 april 2014]

virGinie debAere

Therapeutisch werk met verslaafde perso-
nen is geen eenvoudige klus, daar zijn cli-
nici het roerend over eens. In Het onbehagen 
in de cultuur gaf Freud (1930) een eenvou-
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dige uitleg voor die moeilijkheid: het 
gebruik van verdovende middelen is de 
meest krachtige oplossing voor het lijden. 
Evenwel, bij mensen die in de ban geraakt 
zijn van een middelenverslaving is die 
oplossing tot een probleem verworden, is 
het subject in de greep geraakt van het mid-
del met alle destructieve gevolgen van dien. 
Dit is het punt waarop veelal een beroep 
gedaan wordt op hulpverlening. 
Middelenmisbruik kunnen we psychoanaly-
tisch dus gedeeltelijk begrijpen als een 
symptoom, als een oplossingspoging van 
het subject waarbij de winst-verliesbalans 
overhelt naar de verlieskant. Anders dan 
een klassiek symptoom dat talig gearticu-
leerd is en dus geanalyseerd kan worden, 
verdooft de inname van het reële product 
alles wat zich zou kunnen aandienen van 
het onbewuste. Met andere woorden: de 
samenklittende verhouding van het ver-
slaafde subject met zijn middel maakt het 
therapeutische proces bijna onmogelijk 
omdat niets verwacht wordt van de Ander, 
waardoor de overdracht geen kans krijgt 
— tenzij de therapeut dezelfde functie krijgt 
toebedeeld als het totaalantwoord van het 
middel, wat leidt tot deze herkenbare klacht 
van hulpverleners: ‹ Hij kleeft aan mij en 
laat mij niet meer los! ›
De eigenheid van toxicomanie daagt ons uit 
om ons psychoanalytische kader te overden-
ken opdat binnen een overdrachtsverhou-
ding een andere oplossing geconstrueerd 
kan worden in plaats van de destructie via 
het middel. De vraag of en hoe de over-
dracht verschijnt in het werk met een ver-
slaafd subject binnen de context van een 
instelling was de inzet van de studiedag 
georganiseerd door vormingscentrum 
Idesça en het Gezelschap voor Psychoana-
lyse en Psychotherapie (GPP) op 2 april 2014 
in Psychiatrisch Centrum Sleidinge. 
Na zijn welkomstwoord gaf GPP-voorzitter 
Wim Galle meteen het woord aan Leen Van 
De Steene (GPP), psychoanalytica, werk-
zaam op de Crisisdienst van Pc Sleidinge. 
Deze dienst richt zich tot mensen wier mid-
delenverslaving samengaat met ernstige 

psychische problematiek. Hier wordt geen 
standaardbehandeling aangeboden, maar 
heeft de clinicus alle vrijheid om inventief 
te zijn. Leen getuigde over het jarenlange 
werk met drie verslaafde vrouwen. Ze stond 
stil bij de uitdaging om als instelling niet de 
toedekkende functie van het middel over te 
nemen en ‹ toxisch › te worden, maar om een 
ruimte te worden die voldoende dragend is 
en de kans biedt aan het subject om iets te 
articuleren van het ‹ toxische › in haar band 
met de primaire Ander. 
Hierna werd het woord gegeven aan Vic 
Everaert, werkzaam binnen het ambulant 
behandelcentrum voor drugsverslaafden 
van De Spiegel in Asse. Ter inleiding 
schetste hij de lastige positie van de analyti-
cus in een team dat het geluk-ideaal als the-
rapeutisch doel onderschrijft. Dit ogen-
schijnlijk vanzelfsprekende ideaal situeerde 
hij binnen de logica van het kapitalistische 
discours, dat het ‹ verbod op genot › getrans-
formeerd heeft tot een ‹ gebod tot genot ›. De 
drastische gevolgen voor de band met de 
Ander en de genotsbeleving illustreerde hij 
met de teloorgang van de seksverslaafde 
Brandon in de film Shame. Tot slot besprak 
hij een recent therapeutisch  succes in zijn 
jarenlange werk met een cocaïneverslaafde 
man bij wie iets van de functie van het mid-
del nu geregeld lijkt via een fragiele symp-
toomconstructie: de man heeft een spor-
tieve manier gevonden om ‹ met rust › 
gelaten te worden en hij gaat er prat op dat 
hij nu ‹ recht in zijn schoenen staat ›. 
De voormiddag werd afgesloten door psy-
chiater en leeranalyticus Marc Hebbrecht. 
Hij belichtte de psychoanalytisch geïnspi-
reerde, steungevende groepstherapie voor 
alcoholisten in psychiatrisch ziekenhuis 
Asster te Sint-Truiden, in het bijzonder de 
moeilijkheden in het werk met ‹ narcisti-
sche › alcoholisten. Verwijzend naar het aan-
doenlijke aftakelingsproces van Sara uit de 
film Requiem for a dream schetste hij hoe de 
narcistische fantasie, de façade van zelfvol-
daanheid en de kritiek op anderen het 
onvermogen verbergen om een duurzaam 
gevoel van eigenwaarde vast te houden. Hij 
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besprak ook enkele therapeutische aspec-
ten, zoals het gevaar om als therapeut te 
‹ verharden › als tegenoverdrachtsreactie, en 
de rol van steun, die in functie van een pro-
ces van ‹ optimale desillusionering › begre-
pen moet worden en dus niet als complete 
Ander. 
Na de lunch liet Dirk Bryssinck ons in snel-
treinvaart kennismaken met de werking van 
ontmoetingshuis Villa Voortman. Dit suc-
cesvolle initiatief richt zich tot mensen wier 
middelenverslaving samengaat met psycho-
tische problematiek en wier leven en behan-
delgeschiedenis getekend worden door uit-
sluiting op alle vlakken (dakloos, werkloos, 
geen sociaal netwerk, …). Dus tot hen die 
veelal bestempeld worden als ‹ therapiere-
sistent ›, ‹ chronisch › of ‹ onbehandelbaar ›. 
De radio- en videogetuigenissen van bewo-
ners toonden aan dat het project erin slaagt 
sociale verankering, plezier en autonomie 
in verbondenheid met anderen te realise-
ren, en dat de bewoners op die manier uit 
hun sociale isolement geraken. Voortbou-
wend op principes uit de sociale psychiatrie 
en de therapeutische gemeenschappen, 
leert dit project ons hoe de vormgeving van 
de instelling an sich cruciaal is voor het 
bewerkstelligen van overdracht in een popu-
latie die gekenmerkt wordt door een totale 
ontkoppeling van de band met de Ander.  
Tot slot getuigde Wim Vens over zijn werk in 
een dagcentrum van De Sleutel in Brugge, 
waar hij aan de slag is gegaan als afdelings-
hoofd. Hij kondigde zijn verhaal aan als een 
‹ toetje met een bittere nasmaak ›: waar de 
vorige lezing aantoonde hoe de organisatie 
van een instelling ten dienste kan staan van 
Eros, illustreerde deze laatste lezing inder-
daad hoe die evenzeer kan meegaan in het 
spoor van de doodsdrift. Zo werd in deze 
instelling bijvoorbeeld gebruik gemaakt van 
een digitaal patiëntendossier waar de te 
verwachten dood van de verslaafde patiënt 
voorgeprogrammeerd was als een aan te 
vinken vakje. In zijn zoektocht naar een uit-
weg uit deze ‹ doodseconomie › belichtte 
Vens het belang van het concept ‹ acting 
out ›. Door een crisis niet te begrijpen als 

weerstand maar als een ‹ acting out › die zich 
richt tot de Ander, worden de hulpverleners 
uitgedaagd dergelijke situaties te benaderen 
als een mogelijk startpunt voor therapeu-
tisch werk. 
Tot slot: hoewel het een prachtige lentedag 
was, hadden de afwezigen ongelijk. De dia-
loog tussen casuïstiek en theorie, die als 
een rode draad door alle bijdragen liep, 
heeft het talrijke publiek heel wat stof tot 
nadenken gegeven om het werk met ver-
slaafde subjecten in een instelling te organi-
seren vanuit een psychoanalytische ethiek.

Ruptures en racen

Verslag van

Ruptures — ePf-congres [Turijn, 913 april 
2014]

sAsKiA scHmitz-KOOiJ

De blauwe regen staat in bloei en een voor-
jaarszon begeleidt mij op mijn wandeling 
langs de rivier de Po, op weg naar een hotel 
in Turijn. Langs de oevers liggen mooie 
parken. Op een bordje staat te lezen dat aan 
het begin van de vorige eeuw een zweefboot 
ging tussen Turijn en Triëst, de stad waar 
dichter Rilke verbleef. Hij had een relatie 
met Lou Andreas-Salomé. Ik word een 
beetje dromerig. Op de rivier schuiven roei-
ers voorbij. In het land waar Lacan ontvan-
gen werd na zijn breuk met de Franse psy-
choanalytische vereniging en waar hij zijn 
eerste schaduwconferentie hield (Rome, 
1953), zal ik een congres over ‹ ruptures › bij-
wonen. Ik denk terug aan de geslaagde 
Lacan-cursus, die plaatsvond in de weken 
voorafgaand aan de conferentie. Het lijkt of 
alles doorgaat. Niks ‹ ruptures ›, het sluit 
mooi aan! Toch betekent een congres voor 
mij ook even weg zijn van de dagelijkse 
praktijk en genieten van een andere omge-
ving in gezelschap van gelijkgestemden.


