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Opzet
In 1895 verschenen de Studies over Hysterie. Eén van de er beschreven patiënten hielp Freud de vrije
associatie te ontdekken. De psychoanalyse was geboren. 125 jaar later vertel ik haar verhaal. Het bevat
klassiek heel wat weerbarstige componenten die daarom mogelijks alleen voor volwassenen zijn
bestemd. Te beginnen bij Freud zelf is het in menig opzicht een verhaal van work in progress.
Na hem hebben nog een aantal figuren hiertoe bij gedragen. Enkele van de belangrijkste noem ik
(v.l.n.r.) bij naam: Sandor Ferenczi, Karl Abraham, Melanie Klein, Donald Winnicott, Wilfred Bion,
John Bowlby, Jacques Lacan, Heinz Kohut, Otto Kernberg, Daniel Stern, Robert Stolorow, Peter
Fonagy, Mark Solms en Paul Verhaeghe.
In de loop van de seminaries zal ik vertellen over o.a. hun bijdragen met betrekking tot onze
veelvuldige verdeeldheid, de fabels die we anderen en onszelf wijsmaken, de Oedipus en Narcissus in
ons, het belang van de vroege ouder-kind relatie, seksualiteit en agressie, spel en creativiteit, taal en
cultuur, borderline en trauma, gehechtheid en mentaliserend vermogen, infant research en
neuropsychoanalyse enzovoort.
Mijn bedoeling is een soms erg uiteenlopend gedachtegoed zoveel als mogelijk te integreren en naar
de psychiatrische en psychotherapeutische kliniek toe te vertalen. Dit is trouwens ook het opzet van de
reeks Psychoanalytisch Actueel, waarvan ik hoofdredacteur en initiatiefnemer ben. Voorzien wordt dat
ten tijde van de seminaries reeds boek nummer 30 in deze reeks zal verschijnen.
www.psychoanalytischactueel.eu

Wanneer en waar
Over de middag op dinsdag 1130u-1245u in de Kliniek St Jozef -Centrum voor Psychiatrie en
Psychotherapie- Pittem
www.sintjozefpittem.be

Voor wie
Voor iedereen die geïnteresseerd is in een kritische integratie van het evoluerende psychoanalytische
gedachtegoed en haar klinische toepassingen.

Hoe
Inschrijven bij ons directiesecretariaat@sjp.be en mits overschrijving van 110,- Euro (volledige reeks
van 18 seminaries) op rekening BE88 4671 1077 9141 (KREDBEBB) voor uiterlijk 15.01.20. Dit NB
enkel voor het broodjesbuffet en de drankjes achteraf. Aantal inschrijvingen is beperkt. Volgorde van
inschrijving is bepalend. Accreditering voor artsen wordt aangevraagd.

Kalender
18.02.20 3.03.20 17.03.20 31.03.20 28.04.20 26.05.20 09.06.20 23.06.20
13.10.20 17.11.20 1.12.20
De 7 data van het voorjaar 2021 worden uiterlijk in de zomer van 2020 bekend gemaakt.

