
Hoewel de psychoanalyse zich altijd scherp bewust is geweest van de intrinsieke relatie tussen lichaam en geest, 

blijft het lichaam in de psychotherapie voor grote uitdagingen zorgen. Het lichaam confronteert, frustreert en 

polariseert; maar ook: het beweegt, pulseert en vitaliseert. Het vertelt het enige verhaal dat we niet kunnen 

nalaten om te vertellen: het verhaal dat steeds onvervalst en tegenwoordig in de ruimte tot uitdrukking komt. 

Als een voortdurend spanningsveld tussen het anatomische lichaam, dat zich niet in woorden laat grijpen, en het 

psychische lichaam dat in al haar hoedanigheden wordt beleefd. Maar als bron van identiteit en als huid en haar 

van geest, is het een onafwendbare toegangspoort.

Patrick Luyten en Alessandra Lemma hebben, elk vanuit hun eigen invalshoek, het lichaam in de psychotherapie 

op de voorgrond geplaatst. Luyten brengt een geüpdate psychoanalytische visie op de embodied mind en een 

daarmee verbonden therapeutische benadering die hij illustreert met videofragmenten. Hij benadrukt de 

centraliteit van het lichaam bij heel wat psychische stoornissen en zal verouderde psychoanalytische 
benaderingen in het licht plaatsen van de hedendaagse affectieve neurowetenschap.

Lemma stelt dat we allemaal worstelen met een levenslange uitdaging om de betekenis van onze lichamelijkheid 

te integreren in onze identiteit. Ze beklemtoont de vroege relatie met de moeder en tracht van hieruit te 

begrijpen waarom de manipulatie van het lichaam voor sommigen aanvoelt als een psychische 

noodzakelijkheid. Lemma zal daarnaast ook ingaan op de impact van het digitale tijdperk op lichaam en 
identiteit en de invloed die dit heeft op de psychotherapie met adolescenten.

De dag zal met een literaire noot worden ingeleid door auteur Erik Vlaminck, die met een persoonlijke kroniek 

over lijfelijke merken en tekens onder de huid kruipt en zijn woorden voelbaar in het vlees tatoeëert.
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PROGRAMMA
Namiddag

13u00  Lunch

14u00  Alessandra Lemma: The Disintermediation of Desire: the
body, technology and sexuality in the digital age

15u15  Pauze

15u30 Patrick Luyten: Embodiment in psychoanalytische
psychotherapie: Klinische benadering

16u30  Afronding

16u45  Receptie

Voormiddag

8u30    Onthaal, inschrijving, koffie

9u30    Ronny Vandermeeren: verwelkoming

9u40    Erik Vlaminck: Van schandvlek tot huidjuweel. Een historische, 
etymologische en hoogst persoonlijke beschouwing over merken en tekens op lijf 
en leden.

10u00  Patrick Luyten: Embodiment in psychoanalytische psychotherapie: 
Theoretische beschouwingen

11u00  Pauze

11u30  Alessandra Lemma: Under the Skin: a psychoanalytic study of body 
modification

12u30  Panelgesprek en discussie



INSCHRIJVEN

PERSONALIA
Ronny Vandermeeren is klinisch psycholoog-psychoanalytisch therapeut en werkzaam in 
het PZ ASSTER St Truiden en in privépraktijk. Hij is voorzitter van de VVPT en opleider aan het 
postgraduaat psychoanalytische therapie te Kortenberg.

Erik Vlaminck is roman- en theaterauteur. Hij is voorzitter van PEN-Vlaanderen en lid 
van de Koninklijke Academie voor Taal en Letteren. Recente romans van hem zijn 
Suikerspin, Brandlucht en De Zwarte Brug. Op 18 oktober verschijnt Dikke Freddy in 
het Zilver (gebundelde columns) en begin 2019 de roman Een berg mens onder witte 
lakens.
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Prof. dr. Patrick Luyten is als hoogleraar verbonden aan de Onderzoekseenheid 
Klinische Psychologie van de K.U.Leuven en het Research Department of Clinical, 
Educational, and Health Psychology, University College London (UK). Zijn meest recente 
boek, Handbook of Psychodynamic Approaches, publiceerde hij samen met Linda 
Mayes, Peter Fonagy, Mary Target en Sidney Blatt bij the Guilford Press. Het ontving de 
2015 Goethe Award for Psychoanalytic and Psychodynamic Scholarship.

Prof. Alessandra Lemma is a Clinical Psychologist and Psychoanalyst and a Fellow of the British 
Psychoanalytical Society. She has worked in the NHS sector for over 25 years specializing in the 
treatment of adults and adolescents. She is Co-Director of the Young People Therapy and 
Consultation Service at the Queen Anne Street Practice.
Besides her training in long-term psychoanalytic interventions, she is also experienced in a 
range of brief evidence-based psychological interventions such as Interpersonal Psychotherapy 
(IPT) and Dynamic Interpersonal Therapy (DIT) a 16 session psychodynamic intervention for the 
treatment of anxiety and depression, which she has developed with colleagues and is now 
offered in the NHS.
Alongside her private practice she continues to be Consultant, Anna Freud National Centre for 
Children and Families; Visiting Professor, Psychoanalysis Unit, University College London; 
Visiting Professor, Istituto Winnicott, Sapienza University of Rome and "Centro Winnicot", 
Rome; Editor of the New Library of Psychoanalysis book series; Regional Editor for the 
International Journal of Psychoanalysis.
She has specialist clinical experience in the treatment of mood disorders, body image 
disturbances, eating disorders, trauma, self harm, addiction to digital media, problems related 
to gender identity, and sexual desire.

Prijs
95 €     VVPT-leden
120 €   niet leden
60 €     studenten
Broodjeslunch inbegrepen

Inschrijvingen verlopen via www.vvpt.be 

Voor verdere vragen of bij moeilijkheden met inschrijving: info@vvpt.be

Terugbetaling niet mogelijk

Accreditering voor artsen is aangevraagd.

https://www.vvpt.be/voor-professionelen/vvpt-workshops/vvpt-studiedagen/61-het-lichaam-in-de-psychoanalytische-psychotherapie
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