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

Datum en plaats
woensdag 14 december 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 labeling

of contant te betalen bij aankomst

Lunch
Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen 
mogelijk mits reservering en betaling voor 5 december 
2016. Gelieve uw deelname aan de lunch bij de inschrij-
ving  aan te geven en 17 euro toe te voegen aan de over-
schrijving.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

PSYCHIATRIE EN 
LABELING 
IS ER NOG 
EEN PLAATS
VOOR HET
PARTICULIERE?

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

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

Studiedag
14 december 2016

in samenwerking met het 



Sprekers 
Gregory Bistoen, praktijkassistent aan de faculteit 
psychologie UGent, voert een zelfstandige analytische 
praktijk

Arnout De Cleene,  cultuur- en literatuurwetenschapper, 
wetenschappelijk medewerker Dr. Guislainmuseum

Jeroen Donckers is werkzaam als therapeut in de
Sassepoort en voert een psychoanalytische privé-
praktijk.

Wim Galle, lid GPP, praktijkassistent aan de faculteit 
psychologie UGent , voert een zelfstandige analytische 
praktijk

Samuel Lézé, professor Ecole Normale Supérieure, 
Lyon, gespecialiseerd in de antropologie van de 
psychiatrie, gespecialiseerd in de antropologie van de 
psychiatrie

Eli Noé, lid GPP,  werkzaam in het Dr. Guislainziekenhuis, 
voert een zelfstandige analytische praktijk

Dries Roelandts, lid GPP, voert een zelfstandige 
analytische praktijk

Ivo Van Nerum is lid van het GPP. Hij is werkzaam in 
een privépraktijk en op de kinderpsychiatrische dienst 
(PAika) van het UZ Brussel.

Bjorn Wandels, lid GPP en werkzaam in het 
projectatelier Emiliani in Lokeren

.

Programma
9u00       Onthaal

9u20      Wim Galle
      “Ter inleiding: de utopie van Dokter Kakerlak”

9u40      Gregory Bistoen
      “Tussen Railway spine en PTSD”

10u20      Bjorn  Wandels
      “OOrgan XX”
     
10u40      Koffi epauze

11u00      Samuel Lézé 
      “La transformation de la société cause la folie: 
                    examen d’un philosophe ancien”

11u50      Discussie

12u30       Lunch

14u00      Arnout De Cleene
      “Fotonen tegen papier: psychiatrie en fotografi e”

14u40      Eli Noé
      “Strategieën en tactieken: over klinisch werk in  
                     tijden van management”

15u30      Koffi epauze

15u50      Paneldiscussie, Klinisch werk: beeldvorming, 
                    labeling en de ethiek van het particuliere
                    Jeroen Donckers, Ivo Van Nerum en
                    Dries Roelandts

16u30      Slotwoord

    
                     

 PSYCHIATRIE EN 
LABELING.

IS ER NOG EEN PLAATS VOOR 
HET PARTICULIERE? 

‘ADHD-er’, ‘autist’, ‘borderliner’,… 
het zijn psychiatrische etiketten 
die gretig gebruikt worden in onze 

maatschappij. Het illustreert de nood die men 
voelt om wat op het eerste gezicht uit de band 
springt of ongewoon is, via een benoeming 
toch te kunnen (be)grijpen. De fi xatie in een 
eenduidig etiket geeft hierbij de illusie van 
controle en soms ook de veiligheid van een 
identiteit. Dit is niet alleen een algemeen 
maatschappelijke kwestie, maar vormt ook 
een concreet probleem in de geestelijke 
gezondheidszorg zelf. De DSM-codering 
vormt hiervan één van de meest in het oog 
springende uitwassen: de mens wordt niet 
alleen vastgepind op een bepaalde stoornis, 
hij krijgt er zelfs een nummer bovenop! Het 
doet een beetje denken aan de logica van een 
Chinees restaurant, zonder het bijhorende 
culinaire genot.

Reeds geruime tijd stelt men zich terecht 
vragen bij deze labelingfabriek. Wat zijn de 
motieven die daaraan ten grondslag liggen? 
Wat zijn de effecten op de mensen die dergelijke 
labels opgeplakt krijgen? Is er nog plaats voor 
het particuliere, zonder dat een eigen manier 
van ‘omgaan met de dingen’ gereduceerd 
hoeft te worden? Op deze studiedag zullen de 
verschillende sprekers vanuit hun particuliere 
invalshoek ondervragen hoe de ‘machinerie 
van woorden en beelden’ een impact hebben 
op de mens en het klinisch werk.

W.G.


