
Datum en locatie

woensdag 25 januari 2022 van 9u tot 17u
Museum Dr. Guislain 
Jozef Guislainstraat 43b, 9000 Gent

inschrijven 
inschrijven kan via onze website 
kostprijs: 

•	 50 euro
•	 40 euro voor leden GPP
•	 10 euro voor studenten < 26 jaar
•	 gratis bij volledige inschrijving Vormingsinstituut GPP 

over te schrijven op rekeningnummer 
BE64 2900 4608 7852 van Idesça vzw, 
Frans Spaestraat  25, 9000 Gent,  met vermelding:
naam + studiedag psychose bij kinderen          

lunch

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 11 januari 2023. 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 
25 januari 2023

Praktisch 
                     

in samenwerking met het Gezelschap voor 
Psychoanalyse & Psychotherapie

IDESçA

PSYCHOSE
BIJ 
KINDEREN

Organisatie en 
inlichtingen

IDesçA vzw
studiedagen & publicaties

in psychoanalytisch perspectief
Frans spaestraat 25 | 9000 Gent

www.idesca-vzw.be | info@idesca-vzw.be

http://www.idesca-vzw.be/studiedag/psychose-bij-kinderen/
http://www.idesca-vzw.be/studiedag/klinische-beelden-in-de-psychose/
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Onthaal

Herbert Beuseling 
Welkom 

Trees Traversier
Het verstoorde lichaamsbeeld 

Daisy Vaerewyck 
stilte in de storm

Discussie 
 
Koffiepauze

Bram Henau
Psychose en het spiegelstadium 

Ben Verzele 
Uit het spiegelpaleis via het sinthoom

Discussie 
 
Lunch

Mileen Janssens
Tijd en verlies bij een vijfjarige - schizofrene? - jongen 

Jeroen Donckers
Hoe overleef ik het werk met psychotische kinderen? 

Discussie

Koffiepauze 
 
Philippe Grisar
De boze Ander en de kwade ik

Brecht Van Nieuwenhuyse
Creatieve ontmoetingen in de psychose 

Discussie

slot

Ben Verzele, werkzaam als klinisch psycholoog op de dag-
behandeling Fioretti en in het MFC Levenslust.

Bram Henau, werkzaam als klinisch psycholoog in Fioretti, 
heeft een psychoanalytische praktijk.

Brecht Van Nieuwenhuyse, werkzaam als klinisch 
psycholoog in VZW Homaar.

Daisy Vaerewyck, muziektherapeute in P.C. Dr. Guislain 
& heeft een eigen praktijk. Lid van het GPP en van de 
beroepsvereniging voor Muziektherapeuten (Bmt vzw).

Herbert Beuseling, werkzaam binnen de afdeling 
Kinder- en Jeugdpsychiatrie Tilia (VITAZ) en voert een 
psychoanalytische praktijk, lid van het GPP. 
 
Jeroen Donckers, orthopedagoog/psychotherapeut, 
werkzaam in De sassepoort/spoor9 (buitengewoon lager 
onderwijs type 3 en 9) en privé-praktijk.

Mileen Janssens, heeft een psychoanalytische praktijk, lid 
van het GPP. 
 
Philippe Grisar, psychoanalyticus met privé-praktijk, 
bestuurslid UPPsy-BUPsy.

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

PsYchose bij
kinderen

Wat leert ons de kliniek met betrekking tot het 
vraagstuk van de psychosen bij kinderen? Welke plaats 
kan dit concept krijgen binnen de hedendaagse kliniek? 
en welke repercussies heeft de differentiaaldiagnostiek 
autisme - psychose voor de behandeling van deze jonge 
subjecten?

In oktober 1967 vond te Parijs, op initiatief van Maud 
Mannoni, het tweedaagse congres ‘Journées d’études 
sur les psychoses chez l’enfant’ plaats. Jacques Lacan 
hield er de slotrede. en Donald Woods Winnicott liet er 
zijn bijdrage ‘The aetiology of infantile schizophrenia in 
terms of adaptive failure’ voorlezen. Hij verwijst naar het 
gegeven dat hij zo’n veertig jaar geleden zijn standpunt 
ontwikkelde met betrekking tot deze thematiek. 
Als kinderarts kwam hij al in aanraking met gevallen 
van ’vroegkinderlijke psychose’ of ‘vroegkinderlijke 
schizofrenie’. De ontwikkeling van zijn denken hierover 
is o.a. beïnvloed door Kanners beschrijving van autisme. 
Winnicott vraagt zich op dat moment luidop af of het 
wel zo’n goede zaak is dat Leo Kanner deze gevallen als 
‘autistisch’ is gaan benoemen…

Begin de jaren ’80 van de vorige eeuw werd de term 
‘infantiele psychose’ geweerd uit de DsM-III, en in de 
laatste versie van dit handboek is enkel nog ruimte voor 
‘Autismespectrumstoornissen’ (Ass). Het is maar de 
vraag of deze generalisatie heeft geleid tot een beter 
begrip. 

Vertrekkende vanuit de klinische praktijk en gestut 
door de theorie, hopen we tijdens deze studiedag  de 
deur te openen voor een boeiende uitwisseling en 
discussie aangaande de psychosen bij kinderen. 


