
in samenwerking met het
Gezelschap voor Psychoanalyse & Psychotherapie 

(P.C Gent-Sleidinge)

Organisatie en inlichtingen
Idesça vzw

studiedagen & publicaties
in psychoanalytisch perspectief

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

Datum en locatie

woensdag 12 juni 2019 van 9u tot 17u
P.C. Gent-Sleidinge, campus Sleidinge 
Weststraat 135
9940 Evergem-Sleidinge

inschrijven 
inschrijven kan op onze website 

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 ‘tegenoverdracht’            

of contant te betalen bij aankomst

lunch

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 5 juni 2019. 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 juni 2019

DE NOODZAKELIJKE 
IMPLICATIE VAN 
DE CLINICUS IN DE 
OVERDRACHT? 

TEGENOVERDRACHT IN HET 
KLINISCH WERK

www.idesca-vzw.be
idesca-vzw.be
http://www.idesca-vzw.be


Programma 
                     

SPrekerS
                     

TegeNoVerDraCHT IN HeT kLINISCH 
Werk 
De NooDZakeLIJke ImPLICaTIe VaN 
De CLINICUS IN De oVerDraCHT? 

Het is ongetwijfeld de ervaring van iedereen die start met 
klinisch werk: het confronteert ons in de eerste plaats met 
onze eigen subjectiviteit, voorbij de eventuele praktische 
moeilijkheden of theoretische vragen. Het is één van de 
elementen die ervoor zorgen dat klinisch werk, in welke 
vorm dan ook, allerminst eenvoudig is of te reduceren 
tot standaardprocedures. enerzijds kan men niet in dit 
veld staan zonder een duidelijk engagement. anderzijds 
roept dit de vraag op hoe we kunnen vermijden de ruimte 
voor de patiënt of analysant op te vullen met onze eigen 
beslommeringen, angsten, idealen en verlangens. 

Het is een thema dat al zeer vroeg in de psychoanalyse 
benoemd werd als de kwestie van de tegenoverdracht. 
Het is echter opvallend dat niet alleen het concept zelf een 
zekere dubbelzinnigheid kende, maar dat ook de houding 
daar tegenover bijzonder ambivalent was en is. Freud 
benoemde deze confrontatie met de eigen subjectiviteit 
niet voor niets als een permanent probleem voor de 
analyticus, maar finaal ook als a blessing in disguise. Waar 
sommige analytici de tegenoverdracht bijzonder negatief 
bekeken – een signaal van een fout vanwege de analyticus 
– hebben anderen net geprobeerd om er actief mee te 
werken en dit ook te theoretiseren. Het is bekend dat 
Lacan zeer kritisch stond tegenover dit concept, hoewel 
zijn houding veel genuanceerder was dan een aantal 
lacanianen willen doen geloven. Tegelijk smeedde hij een 
nieuw concept: het verlangen van de analyticus – wat andere 
mogelijkheden biedt én nieuwe vragen oproept.

In ieder geval is de vraag waar de subjectiviteit van de 
clinicus verschijnt, en vooral wat daarmee te doen, een 
vraag die men niet zomaar naast zich neer kan leggen. 
Veeleer dan deze kwestie in het duister te houden, 
willen de sprekers op deze studiedag net de klinische en 
theoretische implicaties in het daglicht plaatsen.

W.G.
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Onthaal

Wim Galle 
Hans – omwille van het paard 

erwin Legiest
Tegenoverdracht: enkele illustraties uit de praktijk 

david Blomme
de tegenoverdracht bij Freud en Lacan 

Pauze

Vanessa Baetens
Klinische vraagstukken vanuit een afdeling voor 
dubbeldiagnose

Jens de Vleminck 
Obstakel of kwintessens? Tegenoverdracht bij Ferenczi

discussie

Lunch

Wim Galle 
Het autistisch subject en het verlangen van de 
analyticus in tijden van euthanasie

Glenn strubbe
Wie niet transparant is, is gezien? Over 
tegenoverdracht en het verlangen van de analyticus 
vandaag

Koffiepauze

Herbert Beuseling
de scène van de tegenoverdracht: vreemdheid en 
engagement in theater en klinisch werk 

discussie en slot

einde

Baetens Vanessa werkzaam in P.C. Gent-
sleidinge (afdeling dubbeldiagnose) en voert een 
psychoanalytische praktijk.

Beuseling Herbert lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie, werkzaam in aZ 
Nikolaas (afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie Tilia) 
en voert een psychoanalytische praktijk.

Blomme david lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie en voert een 
psychoanalytische praktijk.

de Vleminck Jens lid van de Belgische school 
voor Psychoanalyse en de VVPT, werkzaam in het 
Universitair Psychiatrisch Centrum KU Leuven 
(Kortenberg), geassocieerd senior onderzoeker 
(KUL) en voert een psychoanalytische praktijk.

Galle Wim lid van het Gezelschap voor Psychoana-
lyse en Psychotherapie, werkzaam in P.C. Gent-slei-
dinge (afdeling aPP) en voert een psychoanalytische 
praktijk.

Legiest erwin lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie en voert een 
psychoanalytische praktijk.

strubbe Glenn lid van Kring voor Psychoanalyse (WaP/
NLs), werkzaam in CGG Prisma (Oostende) en voert 
een psychoanalytische praktijk.

Klinische vraagstuKKen vanuit 
een afdeling voor dubbeldiag-
nose

galle Wim


