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

Datum en plaats
woensdag 15 februari 2017 van 9u tot 17u
Geuzenhuis
Kantienberg 9 | 9000 Gent
 plan

Praktisch
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 genot 

of contant te betalen bij aankomst

inschrijven en betaling
inschrijven kan via e-mail: studiedagen@idesca-vzw.be 
Gelieve daarbij te vermelden 
• of u gewoon deelnemer, lid GPP of student bent of 

een volledige inschrijving hebt bij het Vormingsinsti-
tuut

• of u deelneemt aan de lunch
• of u via overschrijving betaalt of ter plaatse

Lunch
Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 10 februari 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.

OBJECT, 
OBJECT a 
EN GENOT:  
ONMISBARE CONCEPTEN VOOR 
DE PRAKTIJK VAN DE 
PSYCHOANALYSE?

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

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

Studiedag
15 februari 2017

in samenwerking met het 



Sprekers 
Bernard Baas  is als professor in de fi losofi e verbonden 
aan de universiteit van Straatsburg (Frankrijk).

Ariane Bazan werkt als professor psychologie aan 
de Université Libre de Bruxelles (ULB) en voert een 
psychoanalytische praktijk.

Dries Dulsster is lid van de Kring voor Psychoanalyse. 
Hij werkt als doctoraatsassistent aan de faculteit 
psychologie (Ugent), is lesgever aan de Artevelde 
Hogeschool en voert een psychoanalytische praktijk.

Wim Galle is lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie. Hij voert een 
psychoanalytische praktijk.

Gertrudis Van de Vijver is lid van het Gezelschap 
voor Psychoanalyse en Psychotherapie. Ze 
werkt als professor fi losofi e (Ugent) en voert een 
psychoanalytische praktijk.

.

Programma
9u00       Onthaal

9u30      Wim Galle
      “De analyticus als actief object? Enkele vragen 
                     met Lacan en Reik.”

10u20      Bernard Baas
      “La ‘cassure vocale’: trois variations sur la 
                     jouissance vocale.”

11u10      Koffi epauze    
  
11u30       Gertrudis Van de Vijver 
      “Het genot, de herhaling en het teken. Wat Lacan
                     erover zegt in Logique du fantasme”

12u20      Discussie

12u45       Lunch

14u15      Dries Dulsster
      “De zwerftocht van het genot, met het object a 
                     op zak. Over de differentiaaldiagnostiek 
                     binnen de psychose.”

15u05      Koffi epauze

15u25      Ariane Bazan, 
      “Object a: restobject na metaforisering van 
                     het genot”

16h15       Discussie

16u45      Slotwoord

    
                     

OBJECT,
OBJECT a 

EN GENOT: 

ONMISBARE CONCEPTEN VOOR DE 
PRAKTIJK VAN DE PSYCHOANALYSE? 

Een mens zoekt zijn eigen plaats in verhouding 
tot een ander – zo reveleert de ervaring van 
de psychoanalyse. Liefde, verlangen en genot 

krijgen via deze weg hun concrete inbedding.  

De dynamiek tussen subject en object is dus 
fundamenteel en bovendien onmogelijk te 
reduceren tot één van beide termen. Freud merkte 
daarbij op dat het gevonden object altijd opnieuw 
een poging is van het subject tot terugkeer naar 
een oorspronkelijk punt: “het vinden van het 
object is eigenlijk een terugvinden” (Freud, 1905d). 
Daarmee wordt de dimensie van verlies en gemis 
inherent onderdeel van deze verhouding. Later zal 
Freud, vastlopend in zijn praktijk, ontdekken dat 
herhalingsdwang en (doods)drift zich op innige 
wijze verstrengelen in deze dynamiek.  Lacan zal 
deze freudiaanse bevindingen hernemen en er 
eigen concepten voor smeden: object a en genot. 
Met deze studiedag willen we deze lacaniaanse 
herformulering bevragen: welk perspectief openen 
deze concepten en welke vragen of problemen 
worden erdoor opgeroepen? 

Door er een triptiek van te maken – object, object 
a en genot – willen we de mogelijkheid creëren 
van een conceptuele ruimte waar deze allerminst 
evidente noties in verhouding met elkaar kunnen 
gebracht worden: botsend, problematiserend, 
verfi jnend, … ten aanzien van praktijk en theorie. 
Hoe verhoudt het subject zich tot object, object 
a en genot? Wat leert ons dit voor de klinische 
praktijk? De sprekers op deze studiedag nemen 
deze vraag op zich, elk vanuit een eigen specifi eke 
invalshoek.en op de mens en het klinisch werk.

W.G.


