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

Datum en plaats
woensdag 9 december 2015 van 9u tot 16u30
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 psychoanalyse en geld

of contant te betalen bij aankomst

Lunch
€ 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk mits reservering 
en betaling voor 2 december 2015. Gelieve uw deelname 
aan de lunch bij de inschrijving  aan te geven en het be-
drag toe te voegen aan de overschrijving.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

psychoanalyse
en geld

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

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

Studiedag
9 december 2015

https://www.google.com/maps/place/Kantienberg+9,+9000+Gent,+Belgi%C3%AB/@51.041448,3.728626,15z/data=!4m2!3m1!1s0x47c371572a1200df:0x32783d8fc904f187?hl=nl


Sprekers 
David Blomme is lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie en voert een 
psychoanalytische privépraktijk in Brugge.

Jurgen Declercq is lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie en voert een 
psychoanalytische privépraktijk in Gent.

Jens De Vleminck is BOF Postdoctoral Fellow 
aan de Vakgroep Wijsbegeerte & Moraalweten-
schap (UGent) en seksuoloog-psychoanalyticus 
(EBP-BSP & VVPT).

Pat Jacops is lid van het Gezelschap voor Psy-
choanalyse en Psychotherapie en voert een psy-
choanalytische privépraktijk in Gent.

Daniella Provost is lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie en voert een 
psychoanalytische privépraktijk in Gent.

Programma
9u00       Onthaal

9u20      Verwelkoming

9u30      Jens De Vleminck
      ‘In de ban van Midas? Over economie,  
      arbeid en geld’

10u15      David Blomme
      ‘Waarvoor men een analyse betaalt’

11u00	 					Koffiepauze

11u20      Pat Jacops
      ‘Voor mijn gezondheid is niets mij te duur’

12u05      Discussie

12u30      Lunch

14u00      Jurgen Declercq 
                     ‘money, Money, MONEY’

14u45	 					Koffiepauze

15u05      Daniella Provost
       ‘Just do it! Het subject en de markten’
     
15u50      Discussie

16u20       Slot

psychoanalyse
en

geld
 

De mens, zo stelde Freud, behandelt 
geldzaken op dezelfde manier als 
seksuele dingen: ‘met dezelfde 
dubbelheid, preutsheid en hypocrisie’. 

In zijn technische geschriften spoorde hij collega-
analytici aan om daar vooral niet medeplichtig 
aan	te	zijn	en	financiële	kwesties	ten	aanzien	van	
analysanten met dezelfde oprechtheid en openheid 
te behandelen als deze waarmee ze seksuele 
zaken met hen bespraken. Voor de bepaling van 
de kostprijs van de sessies kon de analyticus 
volgens hem illustreren dat hij zijn valse schaamte 
had	afgelegd	door	de	patiënt	uit	 eigen	beweging	
mede te delen wat die tijd hem waard was. Freud 
stak daarbij niet onder stoelen of banken dat die 
prijs in het belang van het verloop van de kuur 
volgens hem eerder hoog dan laag diende te zijn: 
‘men	verhoogt	de	waardering	van	de	patiënt	voor	
de behandeling niet als men hem zeer weinig in 
rekening brengt’. 

Hoe gaan analytici vandaag in hun eigen praktijk om 
met deze inhoudelijke bevindingen en technische 
adviezen? Herkennen zij de hypocrisie of het 
verband tussen seksualiteit en geld? En zijn ze nog 
akkoord met Freuds standpunten over de kostprijs 
van de sessie in een tijd waarin beleidsmakers, 
daarin	 gesteund	 door	 patiënten	 en	 therapeuten,	
steeds luider pleiten voor de terugbetaling van 
psychotherapie? Wat denken ze van gratis 
behandelingen? En wat zijn de effecten op de 
kliniek van een maatschappij waarin consumptie 
een ideaal is geworden of van de economische 
crisis waarin ze is terecht gekomen? Zie daar een 
greep uit de vele vragen die op deze studiedag 
zullen voorliggen. 

D.B.


