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Arthur Eaton: Tussen een schitterende inleiding en besluit, waarin Kinet beschrijft wat een 

psychoanalytische therapie volgens hem inhoudt, maakt hij plaats voor de stemmen die buiten de 

behandelkamers al te vaak ongehoord blijven: de stemmen van patiënten. Hun verhalen zijn nu eens 

ontroerend en meeslepend, dan weer rauw en ongepolijst; wie dit boek dichtslaat blijft onwillekeurig 

achter met de gedachte: dit zijn de verhalen die er écht toe doen. Een aanrader voor al wie benieuwd is 

naar wat psychoanalytische therapie voor iemand kan betekenen.  

Marc Hebbrecht: Een origineel boek dat getuigt van moed! Zelden geeft een psychiater-auteur zijn 

patiënten de kans om hun unieke ervaring van de psychoanalytische behandeling te beschrijven. Dit 

gebeurt respectvol en ethisch verantwoord. Mensen die al vroeg door het leven zijn getekend en het 

lijden van de vorige generaties als een rugzak hebben meegekregen, beschrijven hoe hun therapie hen 

heeft geholpen. Kinet laat zien hoe de psychoanalytische benadering steun biedt, hoop wekt, inzicht 

bijbrengt en tot herstel leidt. Het werkt! Dat verneemt de lezer nu van de patiënten zelf.  

Paul Verhaeghe: Een psychoanalytische praktijk illustreert de kracht van het woord wanneer iemand 

luistert. Psychoanalytische auteurs illustreren de frustratie van professionele luisteraars - ze willen zelf 

graag aan het woord komen. Dit boek combineert beide. Kinet laat mensen vertellen over hun 

psychoanalytisch parcours en kadert de verhalen in zijn lezing van psychoanalytische grootmeesters. 

Het is een geslaagd huwelijk geworden. 

 

 



 

 

Programma 

 

1300u-1315u verwelkoming en onthaal 

 

1315-1325u Marc Hebbrecht  

psychiater, opleidingsanalyticus IPA en voormalig hoofdredacteur Tijdschrift voor Psychoanalyse 
www.marchebbrecht.be) 

 

1325-1335u Arthur Eaton  

filosoof, psycholoog, auteur en journalist  www.atlascontact.nl/auteur/arthur-eaton/ 

 

1335-1355u Driespraak met Mark Kinet  

auteur, psychiater en hoofdredacteur Psychoanalytisch Actueel  www.psychoanalytischactueel.eu 

 

1355-1400u Stephan Svacina (uitgeverij Gompel&Svacina) 

 

1400-1500u Receptie. Verkoop en signeren 

 

Inschrijvingen: 

 

Tijdig mailen naar directiesecretariaat@sjp.be  

Aantal deelnemers is beperkt. 

Al wie ingeschreven en aanwezig is krijgt een gratis museumbezoek cadeau 
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