
 

Datum en locatie

woensdag 22 maart 2023 van 9u tot 17u
PC Gent-Sleidinge 
campus Sleidinge 
Weststraat 135 
9940 Evergem-Sleidinge

inschrijven 
inschrijven kan via onze website 
kostprijs: 

•	 60 euro  (nieuw tarief)
•	 50 euro voor leden GPP  (nieuw tarief )
•	 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 klinisch werk          

lunch

Middagmaal voor € 17 (drank inbegrepen). Alleen mogelijk 
mits reservering en betaling voor 16 maart 2023. 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 
22 maart 2023

Praktisch 
                     

in samenwerking met het Gezelschap voor 
Psychoanalyse & Psychotherapie

IDESçA

WAT IS DAT 
EIGENLIJK?

Organisatie en 
inlichtingen

IDesçA vzw
studiedagen & publicaties

in psychoanalytisch perspectief
Frans spaestraat 25 | 9000 Gent

www.idesca-vzw.be | info@idesca-vzw.be

KLINISCH  WERK

https://www.idesca-vzw.be/
http://www.idesca-vzw.be/studiedag/klinische-beelden-in-de-psychose/


Programma                  sPrekers               

9u00  
   
9u20  
 
9u30 

10u00       

10u30

11u00

11u20
 

11u50

 

12u20 
 
12u45

14u00

14u30 
 
 
15u00 

15u15

15u35

16u05

16u35 

16u50 

Onthaal

Verwelkoming 

Wim Galle 
een discrete kliniek: een kwestie van inbedding?

Vincent Heirman 
Het raamwerk van een urgentiepsychiatrie

Leen Van de steene & Davinia schoutteten 
Kliniek en crisis
 
Pauze

Bernard Delguste
La clinique comme mise à l’épreuve du soignant

Jan-Jasper Persijn 
Plaats voor het evenement: klinische en filosofische 
overwegingen

Discussie 
 
Lunch

Mieke Lanszweert
sociaal werk, wat is dat eigenlijk? 

Anne Joos
Niet wijken voor de ontmoeting

Discussie

Pauze 
 
Mart Verschueren
ethiek en oriëntatie in de kliniek van de passage à 
l’acte

Glenn De Bel
Wat is wonen eigenlijk? Het ‘eenvoudig’ werken in /
met tijd en ruimte

Discussie

slotwoord

Glenn De Bel, werkzaam in beschut wonen De Lariks (sint-
Gillis (Brussel)) als psychosociaal begeleider en heeft een 
psychoanalytische praktijk (Kortrijk). 

Bernard Delguste,  werkzaam als psycholoog op de dienst 
psychiatrie van de Clinique saint-Pierre (Ottignies). 
Filosoof en psychoanalyticus.

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

Vincent Heirman,  werkzaam als assistent psychiatrie op 
de UPsIe (UZ Gent).

Anne Joos, psychoanalytica, lid van de Association 
freudienne de Belgique (AfB) en de Association Lacanienne 
Internationale (ALI).

Mieke Lanszweert, werkzaam in P.C. Gent-sleidinge (APP) 
als sociaal werker.

Jan-Jasper Persijn,  filosoof en werkzaam in PC Gent-
sleidinge (OB).

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

Mart Verschueren ,  werkzaam  in dag- en nachthospitalisa-
tie (psychosezorg), lid van de Kring voor psychoanalyse van 
de New Lacanian school.

klinisch werk,  
wat is dat eigenlijk?

De kliniek, wat is dat eigenlijk? Het is een vraag die ons op 
een onverwacht moment toewaaide, maar zeer pertinent 
is. We mogen ze dan ook niet zomaar van tafel vegen, wel 
integendeel: misschien nog meer dan ‘de psychiatrie’ of 
‘de geestelijke gezondheidszorg’ is ‘de kliniek’ een notie 
die we moeten  koesteren – met name door ze vanuit de 
psychoanalyse blijvend te ondervragen. Het is een concept 
dat onlosmakelijk verbonden is met deze van de logica 
van het subject, de ethiek die deze ondervraging schraagt 
en de concrete positie die we van daaruit innemen. Het 
vormt in die zin evenzeer een verzetsbeweging tegen 
alle tendensen die dit klinisch werk willen reduceren tot 
een louter praktische of bureaucratische kwestie van (al 
dan niet beschikbare) bedden, van wonen of werken, van 
netwerkoverleg,... Het behoedt ons ook voor een vorm 
van idealisering die haaks staat op het werk van alledag 
– dat eerder gekleurd wordt door een precair zoeken 
zonder zekerheden en het telkens opnieuw iets proberen 
uitvinden.

Dat is dan ook de inzet van deze studiedag: de vraag naar 
wat dit dan precies kan zijn, klinisch werk – binnen én 
buiten de zogenaamde muren van ‘het ziekenhuis’. Wat 
staat er werkelijk op het spel? In de voormiddag spitsen 
we de vraag omtrent het klinisch werk vooral toe op de 
kliniek van de crisis. Aanleiding daartoe is de publicatie 
in vertaling van Een divan op de psychiatrische spoeddienst 
(2023) – waarbij we uiteraard de tijd nemen om het boek 
zelf voor te stellen. Zowel de oorspronkelijke auteur 
(Bernard Delguste) als de vertalers brengen ook een eigen 
bijdrage. De namiddag maakt dan weer duidelijk dat de 
basisvraag van onze studiedag zich allerminst beperkt tot 
crisiswerk of het zogenaamde klassieke therapeutische 
werk, maar altijd opnieuw aan de orde is: in een context 
als beschut wonen, in een psychosociaal centrum, in het 
werk als ‘sociale dienst’, … De diverse sprekers getuigen 
elk op hun eigen terrein van een klinische finesse in deze.


