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  Personalia

 Mattias Desmet wetenschappelijk onderzoeker, psychoanalytisch psychotherapeut, is 
werkzaam op de vakgroep Psychoanalyse en raadplegingspsychologie 
van de Universiteit Gent en daarnaast in eigen praktijk.

 Linda Dil psychiater-psychoanalytisch psychotherapeut voor jeugd en 
volwassenen, lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en 
de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie, is 
werkzaam bij de GGD Amsterdam en in eigen praktijk.

 Eva Prinsen (kinder)psychoanalytica, psychoanalytisch psychotherapeute, lid 
van de Nederlandse Psychoanalytische Groep, is werkzaam in eigen 
praktijk in Amsterdam.

 Arjen Schut psychoanalyticus, psychoanalytisch psychotherapeut, lid van de 
Nederlandse Psychoanalytische Groep, werkzaam in eigen praktijk.

 Michel Thys klinisch psycholoog en doctor in de filosofie, psychoanalyticus en 
psychoanalytisch psychotherapeut, lid van de Belgische school voor 
Psychoanalyse en van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische 
Therapie, werkzaam te Antwerpen in CGG Andante en in eigen 
praktijk, gewezen voorzitter en hoofdredacteur van het Tijdschrift voor 
Psychoanalyse.

 Myriam Van Gael klinisch psycholoog en psychoanalytisch psychotherapeut, 
bestuurslid van de Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische 
Psychotherapie, werkt in mozAïek, een (dag)klinische behandelsetting 
voor mensen met ernstige persoonlijkheidsproblemen in Mortsel.

Het Tijdschrift voor Psychoanalyse is een gezamenlijke onderneming van:

 Belgische School voor Psychoanalyse

 Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

 Nederlands Psychoanalytisch Genootschap

 Nederlandse Psychoanalytische Groep

 Nederlandse Vereniging voor Psychoanalyse

 Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie

 Stichting Psychoanalyse en Cultuur

 Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie
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 Tijdschrift voor Psychoanalyse
 Lustrumsymposium bij het twintigjarig bestaan

Datum  zaterdag 26 september 2015

Thema  Psychoanalyse: oude dromen, nieuwe wegen

Op deze studiedag willen we stilstaan bij de grote uitdagingen waar de 
huidige tijdgeest de psychoanalyse voor stelt. Hoe kan zij zich verhouden 
tot de vragen die in deze tijd aan behandelaars worden gesteld, waarin 
aangedrongen wordt op empirisch verifieerbare behandelingsresultaten?

Daarbij zijn ook in het spel de klassieke vragen omtrent symptoom gericht 
of juist niet symptoomgericht behandelen. Ziet men het symptoom 
als iets dat men zonder omwegen moet proberen te verwijderen, aldus 
sympathiserende met de patiënt in zoverre deze niet kan of wil weten van 
de betekenis ervan? Oplossingsgerichte behandelingsstrategieën staan 
dan op de voorgrond. Of ziet men het symptoom als iets dat men recht 
op spreken moet geven, een manifestatie van subjectiviteit binnen een 
levenshistorische context? 

Hoe komt de huidige tijdgeest van buitenaf de spreekkamer binnen en 
oefent hij (in een aandringen op een concrete oplossing van de klacht) 
zijn dwang uit op het werken van de analyticus en de therapeut? Welke 
specifieke behandelingstechnische problemen brengt dit met zich mee? 
Maar ook: hoe kan de analytisch geschoolde clinicus positie kiezen 
tegenover deze tijdgeest, wat vangt hij ermee aan?

 Programma 

10.30 – 11.00 Ontvangst met koffie

11.00 – 11.15 Welkomstwoord door Anna Bentinck van Schoonheten, 
  voorzitter van het bestuur van het Tijdschrift

11.15 – 11.30 Openingswoord door Linda Dil, dagvoorzitter

11.30 – 12.05 Mattias Desmet
  Psychoanalyse in het hol van de academische leeuw
  Over wetenschap die tot niet-weten komt 

12.05 – 12.40 Eva Prinsen
  Ik droomde dat ik een enorm gezwel had
  Het symptoom als psychische representatie

12.40 – 13.00 Paneldiscussie

13.00 – 14.00 Lunch

14.00 – 14.35 Arjen Schut
  Van logo’s naar logos
  Over geperverteerde (psychoanalytische) identiteit

14.35 – 15.10 Myriam Van Gael
  De koffiemachine, de teambijeenkomst en de sofa
  Psychoanalytisch behandelen in een (semi)residentiële setting

15.10 – 15.30 Theepauze

15.30 – 16.05 Michel Thys
  Aan gene zijde van het nutsprincipe
  Over het ‹ psychoanalytisch tekort ›

16.05 – 16.35 Paneldiscussie

16.35 – 16.50 Afsluiting door Marc Hebbrecht, hoofdredacteur

16.50 – 17.30 Borrel 

 Locatie  Kloosterhotel ZIN in Vught, Boxtelseweg 58, 5261 ne Vught, telefoon +31 73 658 8000,  
www.kloosterhotelzin.nl

 Deelnameprijs  € 75, inclusief lunch en borrel
 Inschrijving  Stuur een e-mail naar tvpa@uitgeverijboom.nl en betaal het inschrijfgeld  

op rekening nL96 ingB 0007 2281 87, ten name van Stichting Tijdschrift voor Psychoanalyse 
in Amstelveen. U ontvangt een bevestiging zodra het inschrijfgeld is ontvangen.

 Inlichtingen  E-mail: tvpa@uitgeverijboom.nl
  Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvP, VGzPT en RIZIV
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