
in samenwerking met het 
Gezelschap voor Psychoanalyse & Psychotherapie (GPP)

Datum en plaats
woensdag 27 april 2016 van 9u tot 17u
Geuzenhuis
Kantienberg 9 | 9000 Gent
plan

Inschrijven en betaling
inschrijven kan via de website van Idesça: 
www.idesca-vzw.be
kostprijs: 

50 euro
40 euro voor leden GPP
10 euro voor studenten < 26
gratis bij volledige inschrijving Vormingsinstituut

over te schrijven op rekeningnummer 
BE64 2900 4608 7852 van Idesça vzw, 
Frans Spaestraat  25, 9000 Gent, met vermelding:
naam + studiedag euthanasie

of contant te betalen bij aankomst

Lunch
Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen 
mogelijk mits reservering en betaling voor 17 april 2016. 
Gelieve uw deelname aan de lunch bij de inschrijving  aan 
te geven en 17 euro toe te voegen aan de overschrijving.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

Euthanasie
en Psychisch
Lijden
EEN VRAAG VOOR HET 
MEDISCH MODEL IN DE 
GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG?

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

Frans Spaestraat 25 | 9000 Gent
www.idesca-vzw.be | info@idesca-vzw.be

Studiedag
27 april 2016

Boekvoorstelling

Christian Demoulin

De psychoanalyse, 
een therapie?

Christian Demoulin toonde als analyticus altijd 
al een bijzonder engagement ten aanzien van de 
maatschappelijke en klinische vragen van zijn tijd. Zijn 
boek, La psychanalyse, thérapeutique?, is daar een 
bijzonder mooie getuigenis van. In deze tekst tracht hij 
op een heldere manier aan te geven wat de inzet is van 
de psychoanalyse, waar haar mogelijkheden liggen in 
het beluisteren van een subject. Hij laat echter ook niet 
na aan te stippen wat er vragen oproept. Het is immers 
cruciaal dat de analyticus open kan blijven staan voor 
het onverwachte, voor wat niet lijkt te passen in onze 
a priori’s, … Kortom voor het subject in zijn uiterst 
particuliere dimensie. Het is dan ook niet toevallig dat 
de allerlaatste zin van zijn boek luidt: “Is het meest 
essentiële niet dat de analyticus verstoord kan worden 
in zijn theoretische geloofs-overtuigingen?” …
 
Dit alles leek ons meer dan reden genoeg om Demoulins 
boek naar het Nederlands te vertalen en aldus 
toegankelijk te maken voor een nieuw publiek.

Meer info vind je op deze link.

http://www.geuzenhuis.be/contact
http://www.idesca-vzw.be/component/content/article?id=97


Sprekers 
Ariane Bazan (analytica) 

Jean-Pierre Lebrun (analyticus en lid van de Associa-
tion freudienne de Belgique)

Willem Lemmens (filosoof, Universiteit Antwerpen) 

Claire Rommelaere (juriste, Universiteit Notre Dame 
de Namur)

Ludi van Bouwel (analytica, lid van de Belgische 
School voor Psychoanalyse)

Naomi Van de Moortele (psychologe dienst palliatieve 
zorgen UZ Gent)

Gertrudis Van de Vijver (analytica en lid van het Gezel-
schap voor Psychoanalyse en Psychotherapie)

Sarah Vande Walle (lid van het Gezelschap voor Psy-
choanalyse en Psychotherapie)

Programma
9u00       Onthaal

9u20      Gertrudis Van de Vijver
                    Inleiding

9u40      Jean-Pierre Lebrun 
     “Soins palliatifs et euthanasie: continuité ou  
                    discontinuité?”
     
10u30      Koffiepauze

10u50      Ludi van Bouwel  
     “Eros en Thanatos in tijden van euthanasie:  
                    reanimerende hoop voor een verstikkend  
                    doodsverlangen”

11u40      Willem Lemmens  
     “Euthanasie en menselijke waardigheid: de  
                    grenzen van de zelfbeschikking”

12u30      Lunch

14u00      Ariane Bazan 
     “Over euthanasie bij psychisch lijden en de  
                    doodernstige realiteit van mentale pijn”

14u50      Koffiepauze

15u10      Paneldiscussie met Claire Rommelaere,  
                    Sarah Vande Walle en Naomi Van de Moortele

16u30      Gertrudis Van de Vijver
      Conclusies en afronding

                     

Euthanasie,
EEN VRAAG VOOR HET MEDISCH 
MODEL IN DE GEESTELIJKE  

GEZONDHEIDSZORG?
 

In ons land is euthanasie op grond van psychisch 
lijden alleen, een hevig onderwerp van discussie. 
De debatten leren ons dat het nodig is om, 

voorbij de bestaande, maar meestal impliciet 
blijvende ideologische opposities, de aangebrachte 
argumenten te situeren, te contextualiseren, te 
historiseren. We menen dat het interessant kan 
zijn om ook het psychoanalytisch gezichtspunt in 
dit debat in te zetten.

Wat zegt bijvoorbeeld het argument van 
zelfbeschikking, zo massaal ingeroepen in deze 
context? Wat zegt het over het mensbeeld dat 
daarmee verdedigd wordt? Is een mens inderdaad 
iemand die helder in zijn gedachten kan staan, en 
deze ook helder kan uitdrukken aan een ander? 
En is deze toehorende medemens iemand die 
deze gedachten even helder en ondubbelzinnig 
ontvangt als ware hij een wassen tafeltje 
waarop dit uitgesproken bericht louter gegrift 
wordt? “Ik wil dood” ... “Ik begrijp dat - u hoeft 
hierover geen verdere toelichting te geven - dit is 
duidelijk”. Wat valt over dit mensbeeld te zeggen 
vanuit ethisch en psychoanalytisch perspectief?  

Hoe staat het met de specificiteit van mentale 
aandoeningen? Zijn ze principieel te differentiëren 
van somatische aandoeningen? Is het verloop van 
dit lijden intrinsiek bepaalbaar, of is de inschatting 
ervan structureel te verweven met de verhouding 
tot de ander?
In het licht hiervan: wat betekent het om “de dood 
als therapie” aan te bieden? Velen getuigen van 
het feit dat de toekenning van euthanasie hen 
de kans gaf om (even) verder te leven. De vraag 
stelt zich hier wat de mogelijkheid van euthanasie 
wijzigt, misschien zelfs onmogelijk maakt, in de 
werkzaamheid van de therapeutische relatie? 

G. V.d.V.


