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

Datum en plaats
woensdag 26 april 2017 van 9u tot 17u
Geuzenhuis
Kantienberg 9 | 9000 Gent
 plan

Inschrijven en betaling
inschrijven kan door een mailtje te sturen naar 
  info@idesca-vzw.be 
vermeld erbij 
• of je lid bent van het GPP,  student (-26 jaar) of een 

volledige inschrijving hebt in het Vormingsinstituut 
• of je je inschrijft voor de lunch.
• of je via overschrijving of ter plaatse betaalt

kostprijs: 
50 euro
40 euro voor leden GPP
10 euro voor studenten < 26 jaar
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 het vreemde

of contant te betalen bij aankomst

Lunch
Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 21 april 2017. 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.

DE ANDER ALS 
VREEMDE EN GELIJKE 
IN HET KLINISCH WERK? 

WANNEER GRENZEN EN MENSEN 
IN BEWEGING KOMEN

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

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

Studiedag
26 april 2017

in samenwerking met het 



Sprekers 
Bert De Meulder, lid GPP, voert een zelfstandige 
analytische praktijk

Jeroen Donckers, therapeut in de Sassepoort, voert 
een psychoanalytische privé-praktijk.

Amar El-Omari, praktijkassistent UGent, psycholoog 
in CGG Brussel

Anne Joos, lid van AFB, voert een psychoanalytische 
praktijk

Franc Rottiers, fi losoof

Programma
9u00       Onthaal

9u20      Inleiding

9u30      Bert De Meulder
      “Ons huis staat eigenlijk altijd al open: 
                    psychoanalyse en gastvrijheid”

10u20      Amar El-Omari 
      “De goede moslimman – psychoanalyse als 
                    universele taal in de kuur met het vreemde”
     
11u10      Koffi epauze

11u30      Franc Rottiers 
      “De ander + het vreemde +  migratie 
                    = integratie?”

12u20      Discussie

12u45       Lunch

14u15      Anne Joos 
      “Het verschil en het anders-zijn”

15u05      Koffi epauze

15u25      Jeroen Donckers 
      “Psychotherapie en grenzeloosheid – ervaringen
                    uit De Sassepoort/Spoor 9”

16u15       Discussie

16u45      Slotwoord

    
                     

De ander als vreemde en gelijke: het is een thema dat 
onze maatschappij al enige tijd in al haar geledingen 
beroert. Vaak neemt dit de vorm aan van discussies 
over de plaats van de zogenaamde ‘allochtoon’ (de 
migrant, de vluchteling, ….) in ‘onze’ gemeenschap. Het 
toont de effecten van de globalisering, zowel in de grote 
politieke bewegingen (we hebben nog maar net de hele 
heisa rond de Turkse president Erdogan gehad) als in de 
kleine dagdagelijkse bezigheden (met de ondertussen 
klassieke discussies rond bourkini, hoofddoek, het 
al dan niet gemakkelijk werk vinden voor wie een wat 
vreemdere naam heeft, …). Het spreekt voor zich dat het 
klinische veld hier niet zomaar buiten staat: ook daar 
worden we geconfronteerd met deze veranderende 
wereld, hoe een subject daarin zijn weg zoekt en hoe 
wij daar als clinicus mee omgaan. Het doet heel diverse 
vragen rijzen over de verhouding tussen migratie en 
psychopathologie, de angst voor het onbekende en het 
al dan niet zoeken van begrenzing, het belang van een 
transculturele psychiatrie, de psychische begeleiding 
van getraumatiseerde vluchtelingen, …

Anders gesteld: het feit dat zowel mensen als grenzen 
al een hele tijd in beweging zijn gekomen, noopt ons 
een aantal evidenties tussen haakjes te plaatsen. Het 
roept vragen op over de ander, maar onvermijdelijk ook 
over onszelf. Wat is onze verhouding met het vreemde? 
Hoe ontvangen we dit? Waar proberen we een ander in 
te passen in ons eigen denkkader? Welke afgrenzing 
en welke openheid hebben we nodig? Het zijn slechts 
enkele van de vele mogelijke vragen. Wanneer we deze 
au sérieux nemen, dan blijkt algauw dat dit niet zomaar 
te vatten is in het gemakkelijke schema ‘autochtoon 
versus allochtoon’. Veel fundamenteler stelt zich de 
vraag welke verhouding we kunnen uitvinden met het 
vreemde en gelijke als dusdanig. De praktijk en de 
ethiek van de psychoanalyse kan hierbij een ruimte zijn 
waarbinnen particulier subject en ruimere maatschappij 
zich deze vragen kan stellen. Tegelijk roept deze evolutie 
ook vragen op voor de psychoanalyse zelf en ruimer 
voor eenieder die werkzaam is in het klinische veld. 

Mogen deze vragen de inzet vormen van onze studiedag.

W.G.


