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

Datum en plaats
woensdag 12 oktober 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 kinderen en jongeren

of contant te betalen bij aankomst

Lunch
Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen 
mogelijk mits reservering en betaling voor 5 oktober 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.

Psychoanalytisch 
werken met 
kinderen en 
jongeren
kliniek van de 
privépraktijk 
en de 
Instelling

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

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

Studiedag
12 oktober 2016

http://www.geuzenhuis.be/contact


Sprekers 
Sara Bergmans is lid van het GPP, werkte in de Dauw 
en voert een psychoanalytische privé-praktijk.

Herbert Beuseling is klinisch psycholoog, 
psychotherapeut en theatermaker. Hij werkt als 
psycho-pedagogisch consulent bij een CLB, werkt in 
een groepspraktijk, en zet sociaal-artistieke projecten 
voor kinderen en jongeren op. Hij is lid van het GPP.

Karen Deneckere is lid van het GPP en voert een 
psychoanalytische privépraktijk voor kinderen en 
volwassenen.

Yentl Mylle is klinisch psychologe. Ze werkt  met 
kinderen, jongeren en hun context in Observatie- en 
Behandelingscentrum De Berkjes.

Trees Traversier  is klinisch psychologe, psycho-
analytica en werkt met kinderen en hun ouders in 
privépraktijk en in een CGGZ. Ze is lid van de BSP en 
stichtend lid van OU-KI vzw.

Kathleen Van den Abeele is klinisch psychologe en 
psychoanalytisch kinder- en jongeren-therapeute. Zij 
werkte met jongeren en volwassenen in psychiatrische 
centra en in CGG Mandel en Leie. Momenteel werkt ze 
in W.O.T.C. De Berkjes.

Programma
9u00       Onthaal

9u20      Verwelkoming

9u30     Trees Traversier
      “Het kind tussen woord en waarheid”
     
10u10     Yentl Mylle  
      “The Time Traveller: een omzeiling van het 
       tekort?”

10u50      Koffiepauze

11u10      Karen Deneckere
      “Leef voor mij, zeg iets”

11u50      Discussie

12u15       Lunch

13u45      Herbert Beuseling 
      “(On)Geruste Günter”

14u30      Kathleen Van den Abeele
      “Tussen spreken en tuimelen. Op zoek naar 
                    defensie t.a.v. het reële”

15u10      Koffiepauze

15u30      Sara Bergmans  
                    “Mutilation, castration, sacrifice, ...”

16u30      Discussie en besluit 

    
                     

Psychoanalytisch 
werken met kinderen 

en jongeren
kliniek van de privépraktijk 

en de instelling 

Freud liet het werken met kinderen voornamelijk 
aan zijn dochter over. Ook Lacans klinische 
ervaring was op dit punt eerder beperkt. Waar 

halen hedendaagse analytici de mosterd?

Het dagelijks psychoanalytisch werk met kinderen 
en jongeren doet vragen rijzen.
Zo is er de vraag naar het verschil: wat is er anders 
in het werken met kinderen en jongeren dan in het 
werken met volwassenen?

Wat betekent het te werken met een onbewuste in 
volle ontwikkeling?
Wordt het werk bemoeilijkt door de fysieke, 
niet louter imaginaire, aanwezigheid van een 
of meerdere ouders? Is het werken met de 
ouders misschien wel een voordeel? Of zelfs een 
noodzakelijkheid?
En wat met het effect van de betaling als die van 
de ouders of elders komt?

Deze studiedag levert voer voor enkele antwoorden 
en hopelijk veel meer nieuwe vragen. Dat voer 
wordt ons geserveerd door sprekers met een 
diverse ervaring. Het komt zowel uit de kliniek van 
de privépraktijk, de instelling als ver daarbuiten.

T.V.


