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• Ariane Bazan is doctor in de biologie en doctor in de 
psychologie. Ze is professor klinische psychologie aan de 
Université Libre de Bruxelles (ULB). Ze heeft een praktijk  
als psychoanalytica. Verder is ze de auteur van vele weten-
schappelijke publicaties evenals van het boek « Des fantô-
mes dans la voix. Une hypothèse neuropsychanalytique  
sur la structure de l’inconscient » (Ed. Liber, 2007, 2013). 
Ze is hoofdredactrice van « Frontiers in psychoanalysis en 
neuropsychoanalysis » (SCI: 2,8). 
 
Trauma en de dopaminerge inschrijving van het evenement

 Over demonische herhalingsdwang en redding
 
• Mark Kinet is psychiater en (klinisch) psychotherapeut in 

Kliniek St.-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychothe-
rapie te Pittem en voert zelfstandige psychoanalytische 
praktijk te St-Martens-Latem. Hij is hoofdredacteur van de 
reeks Psychoanalytisch Actueel, bestuurslid van de Stichting 
Psychoanalyse en Cultuur en een gewezen voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie.  
Voor boeken e.a. publicaties zie www.markkinet.be

 Het trauma als zwart gat 
Van metastasen tot permanente catastrofe

• Geert Everaert is psychiater (kinderen, jeugd en jongvol-
wassenen) psychotherapeut en hoofdgeneesheer van  
Kliniek St.-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychothe-
rapie te Pittem. Hij is lid van de Vlaamse Vereniging voor 
Psychoanalytische therapie.

Kliniek St.-Jozef, Centrum voor psychiatrie en psychotherapie  
te Pittem, organiseert in samenwerking met de Vlaamse 
Vereniging voor Psychoanalytische Therapie op donderdag 
24 september 2015 haar twaalfde tweejaarlijkse studiedag 
klinische psychotherapie.

Plenaire sprekers zijn Dr. Geert Everaert, Dr. Mark Kinet en 
Prof. Ariane Bazan.

Workshops door medewerkers van Kliniek St.-Jozef: Annelies 
Carron, Martijn Devos, Isabel D’hont, Nele Fiers, Melanie 
Foulon, Mieke Hoste en Sabine Vandoorne.

ProGrAmmA
 09:00 – 09:45 Onthaal en koffie

 09:45 – 10:00 Inleiding
  Voor altijd de weg kwijt?
  Dr. Geert Everaert

 10:00 – 10.50 Het trauma als zwart gat
  Van metastasen tot permanente catastrofe
  Dr. Mark Kinet

 
 10:50 – 11:20 Koffiepauze

 11:20 – 12:10 Trauma en de dopaminerge  
  inschrijving van het evenement
  Over demonische herhalingsdwang  
  en redding
  Prof. Dr. Ariane Bazan

 12:10 – 12:30 Discussie en vraagstelling

 12:30 – 13:30 Broodjeslunch

 13:30 – 14:45 Workshop 1

 14:45 – 15:15 Koffiepauze

 15:15 – 16:30 Workshop 2

 16:30 Receptie



workShoPS

Accreditering is aangevraagd.
Kostprijs: 100 euro per deelnemer, studenten 75 euro.

Inschrijven kan vanaf donderdag 20 augustus via onze  
website www.sintjozefpittem.be. De capaciteit is beperkt.

Martijn Devos en Annelies Carron

Martijn Devos : 
• klinisch psycholoog 

psychodynamisch kinderpsychotherapeut
• werkzaam in de eenheid Jeugd behandeling 

in Kliniek St.-Jozef te Pittem en in  
een zelfstandige praktijk.

Annelies Carron : 
• klinisch psycholoog  

en psychodynamisch kinderpsychotherapeut in opleiding
• werkzaam in de eenheid Jeugd behandeling 

van Kliniek St.-Jozef te Pittem

“Mijn trauma heeft mij ….  
Ergens tussen raken en loslaten”

Melanie Foulon

• creatief therapeute dans en beweging, 
afgestudeerd in 1998 aan hogeschool Zuyd, Sittard,  
Nederland

• sindsdien werkzaam in de eenheid Jeugd behandeling 
van Kliniek St.-Jozef, te Pittem

• sinds 2006 : praktijkdocente danstherapie 
aan de opleiding creatieve therapie aan  
de Arteveldehogeschool te Gent

• lid dagelijks bestuur van de vakgroep 
dans- en bewegingstherapie van de bvct-abat vzw

“Dance for your life” : ervaringen vanuit danstherapiesessies 
met mensen die trauma’s aan het verwerken zijn

Mieke Hoste

• afdelingspsychologe eenheid Ontwenning in  
Kliniek St.-Jozef te Pittem

• relatie en gezinstherapeute zelfstandige praktijk
• junior opleider Rapunzel
• gastdocent Vives Brugge
• lid van de BVRGS

“The black swan”, Een hechtingstrauma binnen het koppel.

Nele Fiers

• studeerde in 2010 af als Master in de Muziek,  
richting Muziektherapie aan het LUCA

• behaalde in 2011 het diploma van  
de Specifieke Lerarenopleiding

• sindsdien werkzaam als muziektherapeut in 
Kliniek St.-Jozef te Pittem met verschillende 
doelgroepen op eenheden Angst-, stemmings- en 
persoonlijkheidsproblemen, Jeugd behandeling, 
Psychosezorg en Psychosociale revalidatie

• Geeft daarnaast enkele uren muziekinitiatie aan  
kleuters, lagere schoolkinderen en kinderen met  
een fysieke handicap bij STAP Roeselare

“Con calore, con dolore”, muziek als bindmiddel

Isabel D’hont

• klinisch psycholoog, afdelingspsycholoog op  
de eenheid Jeugd kortverblijf en Jongvolwassenen  
in Kliniek St.-Jozef te Pittem

• psychodynamisch therapeut in opleiding
• eveneens werkzaam als ambulant psycholoog binnen  

een groepspraktijk te Brugge

“Breekbare huisjes, wat als trauma de fundamenten  
doet daveren…”

Sabine Vandoorne

• afdelingshoofd op de eenheden Jeugd kortverblijf  
en Jongvowassenen van Kliniek St.-Jozef te Pittem

• gastdocent Vives Roeselare

“Trauma in/van het team… a never ending story”
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