13de Symposium Psychoanalytische Kern

Intimiteit

Een intieme relatie kunnen vormgeven met jezelf en met de ander is een
waardevolle bron van diepgang, vervulling en creativiteit. Intimiteit kan men
omschrijven als een bepaalde kwaliteit van het contact, een specifieke
beleving van verbondenheid. Er is een ervaring van nabijheid zonder dat er
versmelting is.
Intimiteit blijft echter ongrijpbaar.
In een psychoanalytische setting zou men intimiteit kunnen zien als een
ervaring met het gemeenschappelijke doel om de ‘mind' van de analysant
(terug) te vinden (F.Busch).
Maar hoe ontwikkelen de beginselen van deze capaciteit tot intimiteit zich in
de loop van de verschillende levensfasen en hoe verdiept deze zich in de
loop van het leven? Hoe ziet scheefgroei van intimiteit er uit en wat valt
binnen het ‘normale’ spectrum? Hoe waarachtig is de ervaren intimiteit met
een ander in een tijd waar sociale media hoogtij vieren en onze privacy onder
druk staat?
Aan de hand van deze drie invalshoeken,- het perspectief van de
ontwikkeling, het spectrum van normaliteit tot pathologie en het perspectief
van onze huidige samenleving,- willen we dit onderwerp belichten en
onderzoeken wat we aan inzicht verwerven door een psychoanalytische
benadering.

Dagvoorzitter:
Annemarie de Wit is psychoanalytica en psychoanalytisch psychotherapeut

Coördinator PAK Zuid Nederland:

Veron Dings is klinisch psycholoog, psychotherapeut en kandidaat
psychoanalytica
Bestuursvoorzitter PAK Zuid Nederland:
Ariëtte van Reekum is RvB GGZ Breburg en psychoanalytica
Secretariaat en aanmelden via email:
Linda van Dorp
: PAKsecretariaat@ggzbreburg.nl
Meer informatie op
: www.psychoanalysezuid.nl
Kosten

: € 225,=

(normale tarief)

: € 165,=

(tarief deelnemende instellingen aan de
Psychoanalytische Kern Zuid Nederland)
(tarief studenten, A(n)io’s en PioG, PioP en PioS)

: € 50,=

Lezingen van de sprekers in alfabetische volgorde:

Christine Franckx: Intimiteit in de eerste relatie en verder
De intimiteit van de eerste relatie die de baby met zijn omgeving aangaat
vormt een prelude voor wat later binnen elke intersubjectieve relatie
mogelijk zal worden, of niet. We zijn in die periode getuige van de
psychische geboorte van een persoon, die voor het eerst de wereld
ontmoet. Opdat er intimiteit tussen de baby en zijn primaire zorgfiguur kan
ontstaan moet er aan bepaalde voorwaarden voldaan zijn, het gaat immers
om een ontwikkelingsproces. Aan de kant van het eerste object, meestal de
moeder, merken we een primaire maternele preoccupatie op, een
bijzondere toestand van psychische transparantie en receptiviteit. Aan de
kant van de baby verloopt het heel wat complexer, daar hij/zij in een wereld
terecht komt die al bestaat en die nu moet eigen gemaakt worden. De baby
kan daartoe alleen zijn lichaam inbrengen, uitgerust met perceptuele en
neurofysiologische competenties, zodat de eerste communicatie zich
voornamelijk in de preverbale sfeer situeert. De afhankelijkheid van de
omgeving om zin te geven, te verbinden met woorden en betekenissen en
verwelkomd te worden in de mensenwereld is hier uiteraard op zijn
hoogtepunt. Zo wordt, als alles goed gaat, de basis gelegd voor een
capaciteit tot intimiteit en verlangen om samen te zijn met de ander in een
intieme verbondenheid.
Dr. C. Franckx , psychiater volwassenen en kinderen, psychoanalytica IPA
volwassenen en kinderen, Training psychoanalytica Belgische Vereniging
Psychoanalyse, Voorzitter BVP. Werkzaam in eigen praktijk te Antwerpen,
oprichtster vzw Gehechtheid in Ontwikkeling, medisch directeur Comm.V
3PSY infant 0-6.
www.giovzw.be
www.3psy.be

Paul Frissen: De staat en de intimiteit van de burger
De vrijheid van de burger berust voor een belangrijk deel op zijn recht om geheimen
te hebben, zijn recht op duisternis. Om die vrijheid te beschermen heeft de staat ook
geheimen nodig. Dat maakt de staat gevaarlijk, zeker als hij de tragiek van ons
bestaan wil oplossen. Tegelijkertijd zal de staat de vrijheid van de burger moeten
begrenzen, ook als het om de intimiteit van leven en dood gaat. Dat betekent dat hij
sommige zaken voor taboe moet verklaren en niet kan overlaten aan deautonomie
van de burger.
Prof.Dr. P. Frissen is decaan en bestuursvoorzitter NSOB en hoogleraar
Bestuurskunde aan de Universiteit van Tilburg
www.nsob.nl www.tilburguniversity.edu

Willem Heuves: Bij jou of bij mij?
Intimiteit en seksualiteit in een stabiele relatie onderbrengen is de uitkomst
van de normale psychische ontwikkeling zoals vanuit de psychoanalyse
beschreven. In mijn lezing zal ik de lotgevallen van die ontwikkeling voor de
adolescent beschrijven. Echter veel adolescenten en jong volwassenen
hebben grote problemen met deze integratie. In mijn lezing zal ik aan de
hand van klinische voorbeelden bespreken welke externe en interne factoren
daarin een rol spelen en hoe zich die in de behandeling laten zien.
Dr. Willem Heuves, psycholoog, psychoanalyticus en psychotherapeut voor
kinderen, jeugdigen en volwassenen. Opleider en supervisor bij de NPaV en
NVPP. Werkzaam in de eigen praktijk in Diemen.

Paul Verhaeghe: Intimiteit
Traditioneel roept intimiteit het beeld op van een koppel gedurende een
tedere interactie waarbij het accent ligt op een liefdevolle afstemming tussen
de twee. De benadering die ik voorstel vertrekt ook bij een intiem koppel,
maar dan wel een onverwacht: ik en mijn lichaam. De verhouding die ik
tegenover mijn lichamelijkheid uitgebouwd heb op grond van mijn opvoeding
en eigen keuzes, kan zeer verschillende vormen aannemen. Mijn stelling luidt
dat wanneer de afstemming tussen mij en mijn lichaam fout gelopen is, ik
geen geen intieme afstemming kan hebben met de ander.
Prof. Dr. Paul Verhaeghe is psychoanalyticus / klinisch psycholoog en
hoogleraar op het Department of psychoanalysis and clinical consulting aan
de Universiteit van Gent.
www.paulverhaeghe.psychoanalysis.be
www.psychoanalysis.ugent.be

Speciale gast:

Griet Op de Beeck
Griet Op de Beeck debuteerde met Vele hemels boven de zevende, een
kleine twee jaar later volgde Kom hier dat ik u kus, twee romans die veel
bijval oogstten. Haar derde boek, Gij nu, is de best verkochte
verhalenbundel in de lage landen. Het beste wat we hebben verscheen in
september 2017, het is het eerste deel van een trilogie. In 2018 viel haar
de eer te beurt om het boekenweekgeschenk te schrijven, als zesde
Belgische schrijver ooit.
Ze schrijft over ouders en kinderen. Over kapotte mensen en hoe zij
ongewild anderen ook kapotmaken. Over waar verantwoordelijkheid eindigt
en schuld begint. Over geheimen en eenzaamheid. Over ziekte en zwijgen.
Over de gevaren van sterk zijn. Over het belang van spijt hebben. Over
vergeten en niet kunnen vergeten. Over machteloosheid en jezelf durven
redden. Over evolutie versus stagneren. En natuurlijk ook nog over de
liefde. Omdat dat alles is wat we hebben, of toch bijna.
Verwacht geen academische lezing over haar eigen oeuvre, Griet Op de
Beeck wil geenszins haar lezers onderschatten, laat staan uit gaan leggen
hoe ze haar werk dienen te lezen. Ze vertelt aan de hand van drie
fragmenten over manieren om dit leven te overleven, en scheert zo langs
de thema's van haar boeken.

Programma:

09.00u.-09.30u.

Ontvangst en koffie

09.30u.-09.35u.

Opening door Veron Dings
Coördinator PAK Zuid Nederland

09.35u.-09.45u.

Inleiding door Ariëtte van Reekum
Bestuursvoorzitter PAK Zuid Nederland

09.45u.-10.45u.

Christine Franckx
Intimiteit in de eerste relatie en verder

10.45u.-11.05u.

THEE / KOFFIE

11.05u.-12.05u.

Willem Heuves
Bij jou of bij mij?

12.05u.-13.00u.

Griet Op de Beeck
Intermezzo

13.00u.-14.00u.

LUNCH

14.00u.-15.00u.

Paul Verhaeghe
Intimiteit

15.00u.-15.20u.

THEE / KOFFIE

15.20u.-16.20u.

Paul Frissen
De staat en de intimiteit van de burger

16.20u.-16.50u.

Discussie met de sprekers

16.50u.-18.00u.

Afsluiting en Borrel

Accreditatie is aangevraagd voor K&J, NIP/NVO, OG
Accreditatie is toegekend door NVP, NVvP, FGzPT

Locatie: ZIN, het klooster voor zingeving en werk
Boxtelseweg 58, 5261 NE Vught (N-B)

Routebeschrijving ZIN
Met de auto vanuit Utrecht / 's-Hertogenbosch
Wie over de A2 richting 's-Hertogenbosch - Eindhoven komt, neemt de afslag 24
(Vught). Bovenaan de afslag rechts. Volgende verkeerslichten rechts en daarna eerste
straat rechts. U bevindt zich nu op de parallelweg van de A2 richting Eindhoven. Dit is
de Boxtelseweg waaraan ZIN gelegen is. Na 1,3 km (net buiten de bebouwde kom)
ziet u aan uw rechterhand het bord van ZIN staan. U rijdt rechts het landgoed op.
Met de auto vanuit Eindhoven
Wie over de A2 Eindhoven - ‘s-Hertogenbosch komt, neemt de afslag 24 (Vught).
Bovenaan de afslag links. Bij de eerste stoplichten rechtdoor. Volgende verkeerslichten rechts en daarna weer eerste straat rechts. U bevindt zich nu op de parallelweg
van de A2 richting Eindhoven. Dit is de Boxtelseweg waaraan ZIN gelegen is. Na 1,3
km (net buiten de bebouwde kom) ziet u aan uw rechterhand het bord van ZIN staan.
U rijdt rechts het landgoed op.
Let op: de navigatie kan u leiden naar de Kettingweg. Dit is een onverharde weg. U
rijdt deze weg uit tot aan de verharde weg. Hier slaat u rechtsaf. Aan de rechterkant
vind u de hoofdingang.
Duurzaam alternatief per trein, met de fiets of te voet
Als u met de trein komt, kunt u naar het centraal station van ’s-Hertogenbosch reizen
en van daaruit een taxi nemen. Mocht u liever vanuit het station met de fiets komen,
kunt u een OV-fiets lenen in Vught, 's-Hertogenbosch of Boxtel (vanaf Vught 10 minuten fietsen, vanuit 's-Hertogenbosch en Boxtel 30 minuten fietsen). Voor meer informatie en vertrektijden raadpleeg http://www.ns.nl/

