
Datum en locatie

woensdag 23 februari 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 klinische beelden in de psychose            

lunch

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 16 februari 2022. 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 23 februari 2022

Praktisch 
                     

in samenwerking met het Gezelschap voor 
Psychoanalyse & Psychotherapie en het 

museum Dr. Guislain

IDESçA
Belangrijk 

Hou rekening met de geldende 
covid-maatregelen op het moment van de studiedag.

Als er op dat moment restricties zijn m.b.t. het 
aantal aanwezigen, dan houden we rekening met de 

chronologie van de inschrijvingen.

 

KLINISCHE 
BEELDEN 
IN DE PSYCHOSE

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/klinische-beelden-in-de-psychose/


Programma                  sPrekers               

9u00  
   
9u20          
 
9u40 

10u20       

  
11u00

11u20
 
 
12u00

12u30 

14u00

 
14u40

15u20 

15u40
 

16u20

17u00 

Onthaal

Verwelkoming 

els Therssen
Het manoeuvre van de overdracht in de 
paranoia: de forische functie als leidraad

Wim Galle
De triomf van de manie: een catastrofale 
toestand van genade

Koffiepauze

Joannes Késenne
De melancholische privatie 

Discussie

Lunch 

Davinia schoutteten
De waanzinnige liefde in de erotomanie

Leen Van de steene
schizofrenie is een bedreigend woord

Koffiepauze

Mileen Janssens
Autisme en psychotherapie: een turbulente 
wereld

Discussie

slot

Wim Galle,  lid van het Gezelschap voor  
Psychoanalyse en Psychotherapie (I-AeP), 
werkzaam in P.C. Gent-sleidinge en heeft een 
psychoanalytische praktijk (Gent).

Mileen Janssens,  lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie (I-AeP), heeft een 
psychoanalytische praktijk (Gent).

Joannes Késenne, lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie, heeft een 
psychoanalytische praktijk (Oostende & Gent) .

Davinia schoutteten, werkzaam in P.C. Gent-
sleidinge en heeft een psychoanalytische praktijk 
(Gent).

els Therssen,  lid van het Gezelschap voor 
Psychoanalyse en Psychotherapie (I-AeP), 
werkzaam in P.C. Gent-sleidinge en heeft een 
psychoanalytische praktijk (Gent).

Leen Van de steene, lid van het Gezelschap 
voor Psychoanalyse en Psychotherapie (I-AeP), 
werkzaam in P.C. Gent-sleidinge en heeft een 
psychoanalytische praktijk (Gent).

kLiNische beeLdeN 
iN de PsYchose

Het psychotisch subject is aan het werk, altijd opnieuw, 
om een wereld te bouwen waarin het zich staande kan 
houden in de verhouding tot de ander. Het behoort tot 
de ethiek van de psychoanalyse om die creatieve arbeid 
te ondersteunen. 

Onontbeerlijk daarvoor is de erkenning van het eigene 
van de psychose, gebaseerd op een funderende theorie. 
Het risico bestaat echter dat een uitwerking van deze 
specifieke logica op zijn beurt uitmondt in misplaatste 
veralgemeningen. In dat geval zou men onterecht 
de diversiteit aan klinische beelden uit het oog 
verliezen: paranoia, schizofrenie, manie, melancholie, 
erotomanie, autisme,… Tegenover de psychiatrische 
kliniek van Het Medicament komt dan een zogenaamde 
psychoanalytische kliniek van De Psychose. 

Met deze studiedag willen we daarentegen de klinische 
verscheidenheid eer aandoen, vanuit de vraag wat de 
specifieke subjectieve inzet is van een bepaalde vorm 
van psychose, en op welke manier dit een weerslag heeft 
op overdracht en behandeling. Het is via deze weg dat de 
psychoanalyse eventueel een vruchtbare rol kan spelen 
in de psychiatrie, als ‘wetenschap van het particuliere’. 
Deze positionering is echter slechts relevant in de mate 
dat ze niet vervalt in nieuwe veralgemenende hokjes. 
Het mikpunt van de psychoanalyse is en blijft immers 
een praktijk van het singuliere subject.

W.G.


