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DATUM EN LOCATIE

woensdag 12 december 2018 van 9u tot 17u
P.C. Gent-Sleidinge, campus Sleidinge 
Weststraat 135
9940 Evergem-Sleidinge

INSCHRIJVEN 
inschrijven kan op  onze website of door een mailtje te 
sturen naar   studiedagen@idesca-vzw.be 

vermeld in je mail

• of je lid bent van het GPP,  student (-26 jaar) of een 
volledige inschrijving hebt in het Vormingsinstituut 

• of 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 ‘waar is de tijd’            

of contant te betalen bij aankomst

LUNCH

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 5 december 2018. 
Gelieve je deelname aan de lunch bij de inschrijving  aan 
te geven en 17 euro toe te voegen aan de overschrijving.

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

studiedag
12 december 2018

WAAR IS DE TIJD? 
HIER IS DE TIJD.

OVER DE TIJD VAN HET SUBJECT
IN DE BEHANDELING



PROGRAMMA 
                     

SPREKERS
                     

WAAR IS DE TIJD? HIER IS DE TIJD.
OVER DE TIJD VAN HET 
SUBJECT IN DE BEHANDELING

“Druk!”, dat lijkt het huidige sociale antwoord op de 
vraag “hoe gaat het?”. Het toont hoe primair onze 
verhouding als mens tot de tijd is geworden. 

Ook in het klinisch werk is die confrontatie met de tijd 
heel prominent aanwezig, meestal in de verwachting 
dat het snel moet gaan. De druk om mensen door te 
schuiven naar de volgende schakel in het netwerk, 
soms nog voor we ze goed en wel kunnen ontvangen, 
is quasi dagelijks voelbaar – net als de economische 
fundering ervan. 

Waar een verzet tegen een dergelijke logica pertinent 
en noodzakelijk is, mogen we ons daar evenmin toe 
beperken. Dat zou al te gemakkelijk zijn. Het is ook 
onze verantwoordelijkheid om de notie tijd niet over 
te laten aan de managers en hun economische logica, 
maar die ook zelf te ondervragen en er een dragende, 
klinisch relevante theorie rond op te bouwen. 

Wat betekent tijd voor een subject? De particuliere 
situaties kunnen heel divers zijn: een crisis die 
de gangbare tijdsdimensie overhoop haalt, het 
worstelen met de zogenaamde biologische klok, het 
altijd aanwezige appel van sociale en andere media, … 

Kunnen we hieruit een temporele logica van het 
subject distilleren die ons toelaat om ons klinisch 
werk op een vruchtbare manier te oriënteren? Dat is 
een vraag die we als analytici op ons dienen te nemen 
en die we met deze studiedag aan de orde willen 
stellen.

W.G.
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Onthaal

Wim Galle 
Op een avond om half acht: reset 

Davinia Schoutteten
De tijd als bondgenoot en vijand in de crisis

Filip Kolen
Welke subjectiviteit verschijnt er in welke 
temporaliteit? Over Le temps logique van Lacan 

Pauze

Anne Joos
De tijdelijkheden van een vrouw

Discussie

Lunch

Bert De Meulder 
Geen tijd om jong te zijn: oneigentijdse 
bedenkingen over het werk met adolescenten bij 
Tejo 

Teatime 

Olaf Mylle 
Tijd, haast en geduld als valuta in de 
neurosenkliniek 

Discussie

Slotwoord

Finito

Bert De Meulder lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie, werkzaam aan 
de AP Hogeschool, vrijwilliger bij Tejo en voert een 
psychoanalytische praktijk. 

Wim Galle lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse 
en Psychotherapie, werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge 
(afdeling APP), voert een psychoanalytische praktijk.

Anne Joos lid van de Association freudienne de 
Belgique (ALI), voert een psychoanalytische praktijk. 

Filip Kolen lid van het Gezelschap voor Psychoana-
lyse en Psychotherapie en voert een psychoanalyti-
sche praktijk. 

Olaf Mylle  lid van het Gezelschap voor Psychoanalyse 
en Psychotherapie, werkzaam in Tsedek en voert een 
psychoanalytische praktijk.

Davinia Schoutteten werkzaam in P.C. Gent-Sleidinge 
(crisisafdeling OB) en voert een psychoanalytische 
praktijk.


