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Modellen in de Psychoanalyse: 

Begrippenlijst 
Symptoom =  

• Vanuit een medisch model bekeken is een symptoom een teken van ziekte. Het volgt 

de logica van het decoderen. Semiotisch bekeken heeft een arts een code: de 

kennis, aan de hand waarvan hij kan decoderen 

• Vanuit de psychoanalyse bekeken is een symptoom een uitdrukking van een 

onbewust weten. Het zijn betekenaars waarvan het betekende zoek is, maar die 

ongetwijfeld iets cruciaal zeggen over een persoon, zijn leven waar hij op gebotst is 

en het moeilijk mee heeft, maar hij heeft er geen voeling mee. Het lijden dat in een 

symptoom verschijnt, is een lijden dat te maken heeft met iets anders. We proberen 

om de voeling met dat probleem te herstellen. 

Acting out = conflictueuze verlangens en gedachten die men niet geverbaliseerd krijgt en tot 

uiting komen in interpersoonlijke handelingen met boodschapskarakter en dezelfde 

onderliggende dynamieken als symptomen 

Psychologische afweer = specifieke ideeën willen vermijden om een bepaald idee van 

zichzelf in stand te houden, d.m.v. specifieke betekenaars te weren uit het spreken en 

denken. Maar afgeweerde betekenaars komen altijd vervormd terug, bv. symptoom. 

Manque-à-être (gebrek aan zijn) = geen accuraat zelfbeeld hebben 

Jouissance = geeft aanleiding tot een bepaald type zijnstoestand, nl. tot het inherent 

onaangenaam manque-à-être. Deze is nooit te corrigeren en is de bron van een altijd 

opnieuw terugkerende wanverhouding met onszelf en de ander. 

Het Imaginaire = we proberen mentale beelden op te bouwen over onszelf, de wereld en 

anderen 

Het Symbolische = het register van de taal, de plek van de betekenaar 

Het Reële = wat ons qua ervaring overvalt, datgene dat ons bevattingsvermogen overstijgt, 

maar waar we toch steeds op botsen. Er zit jouissance in.  

Dingvoorstellingen = wann we driftimpulsen koppelen aan een beeld (Imaginaire) 

Woordvoorstellingen = wann we dingvoorstellingen koppelen aan taaluitingen, op dat 

moment worden driftimpulsen letterlijk vertaald (Symbolische) 

Anoëtisch breinfunctioneren = somatisch-affectief en gedachteloos 

• Freud: een driftprikkel die niet aan een voorstelling gebonden is, het Es 

• Lacan: dit is de diffuse ervaring van een genotstoestand, het Reële 

- Intern gerichte circuits = het reguleren van de interne lichaamstoestand op het punt 

van temperatuur en voeding 

- Extern gerichte circuits = hebben betrekking op seksualiteit/lust, angst/vrees, 

destructie/agressie, zorgend gedrag/hechting, separatie/paniek, zoekgedrag en spel 

Noëtisch breinfunctioneren = bewust, driftprikkels worden gekoppeld aan beelden 

• Freud: dingvoorstellingen 

• Lacan: het Imaginaire, spiegelbeeld 
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Autonoëtisch breinfunctioneren = bewust, hangt samen met taalbewustzijn en -gebruik 

• Freud: woordvoorstellingen 

• Lacan: het Symbolische 

Behoedzaam luisteren = beide oren luisteren naar iets anders, één oor kan luisteren naar de 

onmiddellijke betekenis, zolang het ander oor zich maar toespitst op de symbolische orde 

(kan zowel verbaal als non-verbaal) 

Gelijkzwevende aandacht = niet enkel luisteren naar de verhaallijn van de patiënt, maar ook 

oor hebben voor inconsistenties, vreemde wendingen en weglatingen uit het verhaal 

Imaginair luisteren = confirmation bias, in ons dagelijkse leven bouwen we voort op de illusie 

dat ons beeld van de ander een adequate afspiegeling is van wat de ander is en beleeft. 

We hebben geen oor meer voor wat van ons oordeel afwijkt. 

Symbolisch luisteren = elke betekenis is het gevolg van een tijdelijke interpunctie die ook 

weer kan wijzigen naarmate een persoon meer vertelt over wat hem/haar beroert 

Ethique du bien-dire = mensen aanmoedigen om zo goed mogelijk te spreken, om met hun 

woorden zo dicht mogelijk te geraken op het punt van wat hen beroert 

Het L-schema =  

• S = subject 

• A = Symbolische ander (onbewuste) 

• a = Imaginaire ander 

• a’ = Ik (zelfbeeld) 

De Symbolische as van het L-schema: het onbewuste is volgens Lacan talig georganiseerd. 

Dit wil niet zeggen dat het onbewuste volledig samenvalt met het Symbolische. Wel wil het 

zeggen dat het onbewuste een Symbolische structuur heeft en dat we manifestaties van het 

onbewuste kunnen lezen via betekenaarslogica. Binnen het L-schema komen de 

existentievragen vanuit het onbewuste als Ander (A) naar het subject (S). De mens is zich zelf-

reflexief bewust van zijn bestaan en weet wel dát hij is, maar weet niet wát hij precies is. Dat is 

het punt van de existentievraag. 

De Imaginaire as van het L-schema: elementair drukt deze uit dat het Ik (a’) ontstaat o.b.v. 

het beeld van de ander (a). Toegepast op het onbewuste drukt het uit dat de mens (S) 

vanuit het onbewuste als Ander (A) geconfronteerd wordt met existentievragen, maar dat hij 

dit probleem oplost door zich bezig te houden met Imaginaire identificaties, 

betekenisverlening en drukdoenerij over de dagelijkse omgang met de ander (a’ – a). Zo 

kunnen mensen hun radicale niet-bestaan toedekken.  

Op cruciale punten worden we in dit spel verstoord en spreekt het onbewuste mee in wat we 

zeggen. Waar de Symbolische en Imaginaire assen elkaar kruisen, worden we met 

elementen geconfronteerd die we vanuit een Ik-perspectief niet mooi kunnen rijmen met wie 

of wat we denken te zijn. Symptomen en producties van het onbewuste zijn hier te situeren. 
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Imaginaire overdracht = de patiënt/analysant presenteert zich op een bepaalde manier als 

Ik (a’) en dit gebeurt vanuit een bepaalde verwachting over wie de andere (a) is en hoe 

deze zal reageren. De analyticus wordt als imaginaire ander in een bepaalde rol geduwd. 

• Positieve overdracht: indien men de ander goedgezind bekijkt 

• Negatieve overdracht: indien de ander als negatief (kwetsend, vijandig, 

onbetrouwbaar,...) wordt benaderd 

Symbolische overdracht = ontstaat wann er een kanteling komt in de houding t.a.v. het 

symptoom en een patiënt de vraag gaat stellen naar wat symptomen of klachten reveleren 

over zichzelf (S). Dit hangt samen met de hypothese van het onbewuste (A). De patiënt gaat 

ervan uit dat het symptoom een stukje onbewust weten omvat dat hij/zij wil leren kennen. 

Algoritme van de overdracht = S staat voor de overdrachtsbetekenaar die resoneert met een 

betekenaar die de analysant op de analyticus kleeft: Sq. Het effect van dit proces is dat er 

een spreken op gang komt bij de analysant (S1, S2,... Sn) die uiteindelijk leidt tot het 

ontwikkelen van een idee of betekende (s) over het eigen onbewuste. 

 

Betekenaar (S) = de materiële zijde van het taalteken. Dit is een akoestisch beeld of 

klankbeeld, zintuiglijk. 

Betekende (s) = het concept of het idee dat het taalteken tot uitdrukking brengt, de 

betekenis die men er aan geeft 

Betekenaarsketting = betekenaars worden aan elkaar gekoppeld in betekenaarskettingen. 

De Saussure noemt dit de syntagma. Via de syntax worden ze aan elkaar gekoppeld tot 

betekenisvolle reeksen 

Boommetafoor = onderliggend aan het observeerbare (stam en kruin) kan een duidelijke 

basis gevonden worden (de wortel). Het verleden moet worden doorgrond om een oplossing 

te impliceren. 

Rizomatisch denken = gaat ervan uit dat de oppervlakte en niet de diepte de drager is van 

de waarheid. Om iets te begrijpen moet men het netwerk van vertakkingen bestuderen. De 

waarheid zit niet in de wortel, maar in het geheel. 

Bewuste = de belevingswereld zoals hij nu is, gedachten die nu in ons spelen 

Voorbewuste = datgene dat niet vooraan in je gedachten zit, maar waar je wel aan kan 

denken 

Onbewuste = datgene waar we met de aandacht niet bij kunnen, het is dynamisch en draait 

rond het conflict 

Ideaal Ik = de ideale versie van onszelf 

Ik-Ideaal = woorden en kenmerken die we op onszelf betrekken en die door anderen op ons 

gekleefd zijn. Ze vormen de symbolische ankerpunten waar ik mij aan vasthoud en waarde 

aan hecht. Via het Ik-Ideaal wordt inhoud gegeven aan het Ideaal Ik 
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Ego (Ik) = mentale beeld, waarmee we ons vereenzelvigen. Het Ik bestaat ook uit elementair 

bewegende beelden, korte fragmenten waardoor we weten hoe we zijn. 

Uber-ich (Boven-Ik) = observerende instantie die ziet hoe de falende versie van onszelf niet 

past bij ons ideaalbeeld. Het verschijnt als een interne commentaarstem, waarmee we ons 

functioneren afwegen t.a.v. ons ideaal. Een Boven-Ik hangt samen met de cultuur. 

Es (drift) = lichamelijke impuls (prikkeling) die we van binnenuit ervaren, die de mens drijft en 

soms sterker is dan zijzelf. De drift wordt ook wel onthoofd instinct genoemd: 

• Zet aan tot actietendens, maar er is een gebrek aan automatische sturing 

• Wordt vaak getriggerd door iets in de buitenwereld, maar het laat zich primair kennen 

als iets lichamelijks 

• Kent geen vast verloop, Lacan spreekt van partiële driften omwille van hun open 

einde 

• Contingentie van de drift: taal zorgt voor een bepaalde afstand t.a.v. de drift en 

opent de mogelijkheid tot verschillende manieren van reageren 

Het Es bestaat uit 2 componenten: 

• Eros = de neiging om spanningsopbouw en lustafvoer te hebben en weer te komen 

tot harmonie 

• Thanatos = doodsdrift, een potentie van ontsporing die eigen is aan iedere drift met 

de mogelijkheid tot kapot maken 

Er zijn 3 soorten: 

• Orale drift = een baby die lust beleeft aan het zuigen. Ruimer: lust beleven aan het al 

dan niet incorporeren (ik krijg, de andere niet) 

• Anale drift = een baby die lust beleeft aan het controleren van de ontlasting. Ruimer: 

lust beleven aan het al dan niet excorporeren (uitoefenen van controle) 

• Seksuele drift = genitale seksualiteit als model, volgt een patroon van 

spanningsopbouw en de climax van spanningsontlading 

Eerste topische voorstelling van Freud houdt het onderscheid tss bewuste, voorbewuste en 

onbewuste in. 

Tweede topische voorstelling van Freud houdt het onderscheid tss Ik, Es en Boven-Ik in. 

Onbewuste weten = het is een weten dat we niet willen weten, maar dat zich ondanks onze 

afwerende wil toch manifesteert. De aanwezigheid van verlangens/wensgedachten die 

eigen actietendensen uitdrukken, maar die we uit onze aandacht wegfilteren omdat ze niet 

stroken met het Ik-beeld dat we van onszelf en anderen willen voorhouden. Ze verschijnen als 

restproducten zoals symptomen en acting outs. 

Onbewuste waarheid = een deel van ons spreken en denken is ego-consistent en een ander 

deel is een afgeweerd gedeelte, de splitsing tss de twee is onze onbewuste waarheid 

Onbewuste denken = hier kunnen we niet aan met onze gedachten (≈ het onbewuste) 

Conventie = geeft de taalgebruiker een idee omtrent de betekenissen of betekenden die 

gewoonlijk aan een woord worden toegekend, bv. woorden in een woordenboek. Een 

conventie bestaat echter niet om een betekenaarsketting correct te interpreteren, daarvoor 

hebben we ook context nodig. 

Langue = een taal, bv. Engels, Nederlands, Frans 

Langage = de taal, taligheid als (menselijke) capaciteit 

Parole = het spreken, taal in actie door te praten, schrijven,... 



5 
 

Lalangue = het nonsensicaal belichaamd spreken, taal als uiting van de driftmatigheid 

Diachronie = enerzijds zorgt het toevoegen van een nieuwe betekenaar ervoor dat eerdere 

betekenaars als voorafgaand beschouwd kunnen worden. Anderzijds zorgt de lineaire 

aaneenschakeling van betekenaars in het spreken steeds opnieuw voor een open einde en 

leidt ze telkens weer tot het anticiperen op bijkomende betekenaars, S1 → S2. 

Synchronie = een betekenaar roept in het spreken tegelijk veel andere betekenaars op die er 

associatief mee verbonden zijn, maar niet werkelijk gearticuleerd worden 

Punctuatie/interpunctie = zorgt ervoor dat er een tijdelijke band gecreëerd kan worden tss 

betekenaar en betekende, hierdoor kan de betekenis verschuiven, bv. leestekens, 

accentueringen, pauzes en woorden die nog volgen 

Disharmonie = mens wordt gedetermineerd door wetmatigheden, maar valt er niet 

compleet mee samen. Het is een niet te determineren verdeeldheid. 

Primair proces denken = gedachten worden met elkaar verbonden op basis van irrationele 

vorm- en klankgelijkenissen, bv. onbewuste 

Secundair proces denken = gedachten worden met elkaar verbonden via logische 

verbanden, bv. bewuste en voorbewuste 

Droom = vorm van primair proces denken dat een onbewust weten omvat, maar onder een 

versleutelde vorm. De droom vormt associatieve verbanden tss betekenaars die inpikken op 

vormgelijkenissen en klankgelijkenissen. 

Droomduiding = door de dromer over de kernelementen uit de droom te laten associëren 

krijgen we voeling met de inbedding van deze betekenaars in het leven van de dromer en 

de conflicten uit het wakende leven die werden afgeweerd 

Spiegelstadium = volgens Lacan ontwikkelt de mens zich door zichzelf te bedriegen. Een 

kindje fixeert zich op het beeld “ik kan staan” en dit geeft een gevoel van beheersing en 

controle. Het is daarmee dat een virtueel beeld wordt opgebouwd over wie/wat we zijn en 

wie/wat we zouden kunnen zijn. Dit foute beeld (de illusie van de bemeestering) 

verinnerlijken we en dit vormt de stimulans om verder te gaan. Het spiegelstadium heeft dus 

een vormende waarde. Maar het installeert ook een vorm van zelfbedrog in de verhouding 

met mezelf. We miskennen dat we helemaal niet weten wie we zijn. Een spiegelbeeld is niet 

enkel letterlijk jouw reflectie in een spiegel. Het is een herkenning van jezelf in de 

buitenwereld en het spiegelbeeld is daar een onderdeel van. Het spiegelbeeld is een 

pauzebeeld waarmee we ons gaan identificeren en de ander helpt ons om dat beeld te 

markeren. 

De 3 tijden = 

• In een eerste tijd is er sprake van diffuse zelfervaring, manque-à-être. Het vertrekpunt 

is dus een gebrek aan zijn.  

• In de tweede tijd (het spiegelstadium) ontmoeten we een virtuele versie van onszelf, 

• Waarmee we ons in de derde tijd gelijkstellen (introjectie). Vanaf dan kunnen we ons 

daarover de vraag stellen: wie ben ik eigenlijk?  

• Chronologisch gezien lopen deze fases door elkaar heen. Elke vorige fase wordt door 

de volgende beïnvloed 

 

Zelfbeeld = spiegelbeeld eerst extern waarnemen, vervolgens dit beeld verinnerlijken en 

onszelf waarnemen alsof we onszelf extern zien: 
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• Orthopedische functie = een middel om te leren lopen, om te leren omgaan met 

onze eigen gebrekkigheid en het helpt om die gebrekkigheid te overwinnen 

• Psychische causaliteit = een psychisch gegeven, een beeld in ons hoofd, heeft een 

vormende werking 

Zelfbewustzijn = komt tot stand omdat de mens een tekort ervaart dat hij wilt opvullen 

Dubbele spiegelopstelling = de linkerkant van het schema verwijst naar de toestand van de 

manque-à-être. De rechterkant verwijst naar de toestand wann we taal gaan gebruiken. De 

taal is de voornaamste spiegel voor de mens. Om met het Reële om te gaan hebben we 

aan beelden (Imaginaire) alleen niet genoeg. 

• $ = het verdeeld subject, de verlangende mens die door een tekort is getekend en 

die zichzelf probeert te bekijken in de taal 

• a = kleine ander, Imaginaire ander, de ander als beeld. Verwijst naar de 

interpersoonlijke figuur waar ik een beeld van heb. 

• Miroir (A) = Grote ander, Symbolische ander, de taal, het spreken. We leren de taal 

via de kleine ander (a), vanaf dan is er een Ander waartoe ik mezelf verhoud, de taal 

zelf. Heeft meerdere betekenissen, maar verwijst steeds naar de dimensie van het 

andere in de Symbolische orde. 

• Bloemen = de partiële driften, het Reële. De mens heeft een beeld nodig om dat te 

beheersen. 

• Verborgen vaas = het Reële lichaam waar een beeld van wordt gevormd. De mens 

maakt via de cortex (holle spiegel) projecties rond de drift. 

• S = het virtueel volledig subject. Het Ik-Ideaal fungeert als stutten waarmee het 

subject tegemoet kan komen aan zijn eigen gebrek aan zijn. Het virtueel subject is 

niet langer verdeeld. 

• I = het Ik-Ideaal 

• Vaas met bloemen = het Reële lichaam wordt rond de drift geprojecteerd. We 

maken voorstellingen rond de drift. Het is het virtuele beeld. Door de taal wordt de 

chaos en verbrokkeling vervangen door ideeën die duidelijkheid en orde verschaffen. 

De mens probeert zichzelf te zien in de taal. 

• i’(a) = het Ideaal Ik. De mens gebruikt taal om een Ideaal Ik te zien. Het schetst een 

scenario waar de driften beheerst zijn. De a in i’(a) verwijst naar de driftimpulsen die 

worden geïntegreerd in dit zelfbeeld. Dit is het imaginair totaalbeeld en dit is 

semantisch van aard (een idee). 

Ethiek van de leegte = de clinicus heeft als taak open te staan voor het verhaal van de 

patiënt en te luisteren (ethiek). De psychoanalyse profileert zich niet als een discipline die het 

antwoord bezit (leegte), maar open is naar de patiënten, hun verhaal en hun wensen. 
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Fallus = betekenaar of imaginaire voorstelling die het verlangen effectief zou kunnen 

bevredigen. Het is een illusoir object, iets dat enkel in de fantasie bestaat en slechts door een 

artificeel en overdreven object kan worden opgeroepen. Het is een cultureel object, in de 

cultuur is datgene dat fallisch is, ultiem. 

Narcisme (Freud) = het positieve affect dat opduikt wann Ik en Ideaal Ik samenvallen en we 

ons voor even een afgerond geheel voelen 

Narcisme 2.0 (Lacan) = mijzelf in de taal zien en mijzelf op een manier proberen beschreven 

krijgen met positieve woorden die hopelijk een bepaalde weerspiegeling van mijzelf geven 

Primair narcisme = op Imaginair niveau is er maar één persoon de belangrijkste en dat ben 

ikzelf 

Miskenning = mensen willen vaak hun dishamonie niet onder ogen zien en zullen dit afweren. 

Daarmee wordt de complexiteit van onze ervaring en ons gebrek aan zijn miskend. 

Miskenning 2.0 = de mens is een continu veranderend ding. Met taal proberen we bepaalde 

patronen en beelden te schetsen over wie of wat we zijn, maar dit heeft een collage-

karakter. Ben ik wel goed genoeg? Is een eerste vorm van twijfel, het is de afstemming tss Ik 

en Ideaal Ik. Maar met de taal ontstaat een nieuwe vorm van twijfel. Het is de vraag of het 

beeld dat een individu via woorden en taal weerspiegeld krijgt wel accuraat is. 

Naam-van-de-Vader = de metafoor vertrekt vanuit een al gevestigde relatie tss moeder en 

kind. Het ? geeft aan dat de betekende van het verlangen van de moeder onduidelijk blijft. 

De betekenaar van het moederlijke verlangen bestaat uit de mentale voorstellingen die het 

kind opbouwt over het verdwijnen en verschijnen van de moeder. Dit leidt tot de vraag 

welke positie het kind inneemt in de relatie tot het moederlijk verlangen.  

Het ontbreken van het betekende voor het moederlijk verlangen is beangstigend, het kind 

voelt zich passief onderworpen. Het kind is op het moment van de subjectwording gegrepen 

in het moederlijk verlangen, voelt zich belangrijk, maar weet niet wat de moeder drijft. 

Het kind zal eerst denken dat het zelf de reden is voor de veranderende aan- en afwezigheid 

van de moeder. Het kind is dan de imaginaire fallus voor de moeder of het betekende van 

haar verlangen. 

Dit narcistisch antwoord brokkelt af wann het kind begint te beseffen dat het niet alleen is op 

de wereld en anderen eveneens de aandacht van de moeder trekken. Dit is de stap naar 

triangulair denken. 

De vorming van de Naam-van-de-Vader brengt een einde aan de imaginaire strijd en 

resulteert in een nieuwe interpretatie van het verlangen van de moeder. Het verlangen 

wordt onderworpen aan een bredere symbolische context, nl. de structuur en 

uitwisselingsrelaties van de sociale groep, bv. denken dat de ouders soms bezig zijn met 

broers en soms met mij, maar ze zien ons beide even graag. 

Een onmiddellijk effect van deze benoeming is dat er een betekende voor het verlangen 

ontstaat, het subject krijgt een idee van wat de moeder wil. Subject kan begrijpen wat 

menselijke interacties in het algemeen motiveert. 

Vader verwijst niet naar het lijfelijk vaderfiguur, maar naar een symbolische functie waaraan 

alle groepsleden onderworpen zijn. Het maakt het makkelijker om gedrag van significante 
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anderen te begrijpen. Dit leidt tot een geïnternaliseerd kompas van cultureel en sociaal 

gangbare principes. 

 

Klinische structuren = in de weg van het gebruiken van woorden en betekenaars in 

verhouding tot anderen gaan patronen opduiken die een structuur vormen 

Neurotische structuur = iemand blijft in de intimiteit van de eigen ervaring eeuwig kampen 

met een fundamentele interne tegenstrijdigheid die men niet opgelost krijgt. De 

verdeeldheid is intern. 

• Hysterie = draait enerzijds vooral om het lichaam en lichamelijke klachten, maar 

anderzijds ook sterk rond het relationele leven 

• Dwangneurose = kenmerkt zich typisch rond interne twijfel en gepieker en een 

mentaal afwegen van scenario’s, vaak daarmee gepaard gaande een terugtrekken 

uit concrete relaties 

• Fobie = bang zijn voor iets concreets dat op de een of andere manier een 

fundamentele onzekerheid als mens probeert te omzeilen 

Verdringing = neurotisch afweermechanisme, impliceert dat problematische gedachten van 

de radar verdwijnen, maar ook dat betekenaars losgekoppeld worden uit de relevante 

context waardoor ze het gewicht van het verdrongene krijgen en daardoor problematisch of 

symptomatisch worden 

Psychotische structuur = de intimiteit van de eigen ervaring wordt telkens weer van buitenaf 

verstoord door krachten en impulsen die het functioneren in de war sturen. De verdeeldheid 

is extern. 

Verwerping en projectie = psychotisch afweermechanisme, verwerping wil zeggen dat het Ik 

onmogelijk bepaalde wensen en driftimpulsen bij zichzelf kan aanvaarden en dus worden ze 

uit het Ik verwijderd. Ze worden als niet-Ik beschouwd en geprojecteerd (toegeschreven) aan 

een ander. 

Declencheren = het acuut worden van een psychose, het radicaal in de soep draaien van 

alle denkbeelden die iemand heeft 

Perverse structuur = we krijgen een bepaalde positie t.a.v. genot, castratie en fallus. Er is een 

geloof dat er iets concreet fallisch zou zijn, die men al dan niet heeft en die je al dan niet 

aanwezig kunt stellen. Dit wordt herhaaldelijk doorlopen, wat toont dat de fantasie niet klopt. 

Eigen hieraan is dat het vertrekt vanuit een positie van altruïsme, ze doen het niet voor 

zichzelf maar voor de ander, bv. pedofilie, sadisme, masochisme. 

Loochening = pervers afweermechanisme, er wordt niet vanuit gegaan dat het tekort 

structureel is, want er is een mogelijke oplossing en de pervert is degene die de oplossing 

heeft 

Metonymie = proces dat zich afspeelt op diachrone as van de taal, bepaalde woorden in 

onze beeldspraak worden weggelaten of vervangen door woorden die daar thematisch 

aan gelinkt zijn 

Metafoor = proces dat zich afspeelt op de synchrone as van de taal, bepaalde woorden in 

onze beeldspraak worden weggelaten of vervangen door woorden die daar niet thematisch 

aan gelinkt zijn  

Model van multipele inscriptie van geheugensporen = de waarneming bouwt voort op 

situationele gebeurtenissen en geeft via minstens 3 tussenstappen (inscripties) aanleiding tot 

geheugensporen: 
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1. Het waarnemingsteken: een directe vertaling van de perceptie o.b.v. gelijktijdigheid 

(Imaginaire) 

2. Onbewuste registratie: talige inscriptie, het koppelt woordvoorstellingen aan de 

initiële waarnemingstekens, hangt samen met betekenaars (Symbolische) 

3. Voorbewuste: de vertaling in ideeën, concrete gedachten over de situatie. Hier gaan 

we de werking van het ego zien, filterend en de afweer in actie (Symbolico-Imaginair 

in functie van het betekende) 

Object a = iets van de aandrift raakt niet in de taal ingeschreven, maar wordt wel door de 

taal gemoduleerd. Het is een levende rest die via taalgebruik vorm krijgt, maar die niet met 

de taal beheerst of gecontroleerd kan worden. Twee dominante sporen waarlangs dit object 

a zich laat voelen: 

• Angst: het object a verschijnt in zijn puurste vorm, als nonsensicale jouissance die 

vanuit het lichaam het psychisch functioneren overspoelt, bv. paniekaanval 

(jouissance ongebonden) 

• Verlangen: is een vormgeving van een arousal omwille van het object a. De 

jouissance plaatst me in een toestand van excitatie, waarvoor verlangen de 

uitlaatklep is (jouissance gebonden) 

Subject = de waarnemende instantie 

Object = datgene dat waargenomen wordt 

Revelerende instantie = geen vast, inhoudelijk iets, maar een continu wijzigend iets dat 

veranderingen registreert 

Object-pool van het spreken = op het niveau van de boodschap dient het spreken om 

gedachten te articuleren en beelden op te bouwen over wie we zijn. Deze beelden vormen 

het ego, maar zijn selectieve imaginaire zelfvoorstellingen die sommige betekenaars en 

betekenden uitsluiten. Ego gaat gepaard met afweer. 

Subject-pool van het spreken = drukt de fundamentele disharmonie van de mens uit. 

Verdeeldheid is niet te elimineren. 

Subject van de uitspraak = het subject zoals gekenmerkt en uitgedrukt via de 

betekenaarsketting. Op dit niveau treedt er een verdeeldheid op tss Ik-gerichtheid en 

onbewust weten (object-pool). 

Subject van het spreken = het zich ontwikkelende aspect van subjectiviteit. In elke spraakact 

blijft ook altijd iets ongezegd. Ik produceer weliswaar betekenaars, maar ik val met geen 

enkele samen (subject-pool). 

Reïficatie = verdingelijking, abstracte begrippen, waarvan we zullen denken dat ze 

werkelijkheid zijn, nadat ze een tijdje zijn ingeburgerd 

Psychologisering = de tendens in ons denken om fenomenen te herleiden tot interne 

psychologische dynamieken 

Spreekwezen = die component van ons wezen die op een detaalachtige manier luistert en 

communiceert 

Structureel trauma = de confrontatie met de eigen drift is voor de mens structureel 

traumatisch omdat driftimpulsen aan een andere logica gehoorzamen dan het op 

beheersing en zelfsturing gerichte ego. Driftimpulsen duiken op wann dit voor het ego 

ongepast of onverwacht is. Dit is een driftopstoot die het psychisch evenwicht verstoort. Het 

partiële karakter van de drift is de bron want het zet aan tot actie, maar impliceert geen 

perfecte manier van ermee om te gaan. 
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Accidenteel trauma = wann het Ego van buitenaf wordt gebruskeerd. De drift van de ander 

is daarin een belangrijke bron.   

Verdichting = een complexe betekenaarsketting wordt samengeperst tot een cryptische set 

betekenaars die weliswaar betrekking hebben op elkaar, maar die onderling geen heldere 

betekende produceren. Enkel door deze betekenaars in de ruimere reeks betekenaars te 

situeren, kunnen we ertoe komen om verlangens te articuleren. 

Vrije associatie = uitnodiging om het Ego zo min mogelijk te laten filteren. De taak van de 

analyticus bestaat eruit om betekenaars te horen die in het spreken van de analysant tot 

uitdrukking komen. We kunnen het ook beschouwen als het verkennen van de complexiteit 

van een netwerk van gedachten en woorden die verknoopt zijn met ons functioneren 

(primair proces denken). De analyticus moet zich onthouden van interpretaties die uitgaan 

van eigen vooraf opgevatte kennis, omdat dergelijke interpretaties de analyticus doof 

maken voor de betekenaars die in het spreken van een persoon circuleren en bijgevolg de 

toegang tot het onbewuste materiaal verhinderen. 

Verlichtingsdenken = het relationele denken komt centraal te staan. Het Westerse 

mensbeeld vindt hierin zijn oorsprong. De mens als zichzelf cognitief wezen dat een typisch 

ontwikkelingstraject doormaakt en ordelijk en voorspelbaar is. Denk aan Descartes (mens als 

klok) en De la Mettrie (mens als machine). Dit laatste heeft geleid tot het idee dat mensen te 

optimaliseren zijn. 

Psychoanalytisch mensbeeld = het sluit aan bij het Verlichtingsdenken, maar men is 

geïnteresseerd in hoe de machine-logica niet van toepassing is. De mens is geen eenheid, 

maar een verdeeld wezen. Enerzijds zorgt dit voor vrijheid (want ons functioneren is niet 

volledig mechanisch gedetermineerd), anderzijds zorgt het voor disharmonie wann je dingen 

tegenkomt in je functioneren die onlogisch zijn. De mens probeert zich te denken als ordelijk 

wezen, maar faalt hierin. We zijn geïnteresseerd in hoe de mens met die mislukkingen 

omgaat. 

We hebben een pessimistisch-realistisch mensbeeld. We vetrekken vanuit een onbehagen en 

elke mens zoekt naar hoe we daar reguleringsstrategieën rond kunnen ontwikkelen zoals het 

opbouwen van beelden en een Ik. Lukt dat niet, dan is het leven veel moeilijker. Hadden we 

die krukken van de cultuur niet, het artificiële van de beeld en de taal niet, dan vielen we als 

het ware volledig in elkaar. 

Singulier weten = singulier is de precieze manier waarop iemand omgaat met de taal, 

beelden en het Reële. Het is dat unieke dat we moeten bekijken. Singulier wilt ook zeggen 

dat het tijd en ruimte gebonden is, situatie-afhankelijk. In het ene moment van iemands leven 

kan het anders functioneren dan op een ander moment. We gaan het onbewuste 

articuleren. 

Finaliteit van de psychoanalytische gesprekstherapie = 

• Freud: verzoening tss Ik en Es 

• Lacan: radicale aanvaarden van de onverzoenbare disharmonie die de menselijke 

subjectiviteit tekent 

Reflectief = de focus op het wát denken (Descartes) 

Reflexief = de focus op het dát denken (Lacan) 

Aliënatie = we introjecteren info over onszelf, maar eens dat verinnerlijkt is, lijkt het alsof we 

ermee samenvallen 
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Continue flux = een wordend gebeuren, een continu ontwikkelingsproces. Mensen zijn 

geneigd om daar overheen te kijken en te werken met vaste beelden als ze denken over 

zichzelf en anderen.  

Lustprincipe = bestaat uit streven naar lust en lust zou via spanningsafvoer beleefd worden, 

bv. orgasme 

Aan gene zijde van het lustprincipe = een vorm van lust dat beleefd wordt in het proces dat 

mensen doorlopen waar de spanning opgebouwd wordt, bv. voorspel 

Realiteitsprincipe = mensen kennen hun omgeving en weten o.b.v. leerprocessen dat 

bepaalde dingen wel of niet kunnen. Er zijn normen/verwachtingen en in functie daarvan 

wordt gedrag bijgestuurd 

Psychologisch transitivisme = de binnen-/buitenwereld is niet goed gedifferentieerd en de 

dingen die ze zelf doen schrijven ze toe aan een ander 

Speencomplex = honger (onaangenaam) wordt klassiek gestild door borstvoeding 

(aangenaam). De tepel of speen is onderdeel van de zijnservaring. Een speen wordt 

uitgespuwd als het te lang in de mond zit (niet meer aangenaam). Het opnemen en 

uitspuwen staat centraal. De worsteling met deze problematiek noemt Lacan het 

speencomplex. 

Castratie van de mens = je kunt je willekeur niet uitleven, je bent onderworpen aan 

symbolische patronen. Dit zijn de teugels die je gedrag aansturen en de mens is daarin 

gevangen. 

Le désir l’homme est le désir de l’autre = het menselijk verlangen rijst op uit het ervaren van 

een tekort en het streeft naar erkenning van dat tekort, dus niet louter naar materiële 

vervulling ervan 

Mentalisering = het opbouwen van een mentale leefwereld die zal toestaan om affecten te 

hanteren. Er is een ander die optreedt als spiegel. Taal wordt gebruikt als drager van het 

affect, waardoor er een zekere loskoppeling ontstaat tss affect en lichaam. Het affect wordt 

dus geëxcorporeerd via mentale voorstellingen.  

Talige Ander = helpt de ervaring los te koppelen van het hier en nu en te situeren in een 

dimensie van psychische tijd. Zo creëert de Talige Ander psychologische ruimte. Nog voordat 

een kind kan spreken krijgt het een plek in de Symbolische orde. 

Hainamoration = de driften worden interpersoonelijke gebeurtenissen i.p.v. puur lichamelijk 

Psychische erfelijkheid = heel de bagage van een (getraumatiseerde) ouder zal inkleuren 

hoe tijd 1 inkleurt voor het kind. Dat gebeurt eerst via de muzikaliteit van het spreken, via 

klankpatronen geraakt het kind ermee vertrouwd. Cruciale woorden zijn woorden die een 

rolverdeling uitdrukken, de benaming van drifttoestanden en verlangens en van 

gebeurtenissen die zorgen voor een situering in tijd, ruimte en relaties, maar ook woorden die 

later het Ik-Ideaal gaan uitmaken, aan de hand waarvan het kind zichzelf zal voorstellen en 

een semantisch zelfbeeld zal opbouwen. 

Shifters = de betekenis hangt af van wie de zender en ontvanger is van wat er wordt verteld 

Indexicale betekenaar = betekenaar die via de zinscontext allerlei betekenaars op zich 

betrekt 

Model van de cellule élémentaire = in de tijd lopen we diachroon een bepaald 

spreekproces door. Het effect is dat er retroactief boodschappen zullen ontstaan. De 

boodschap is de object-pool van het spreken. Ik construeer mijzelf als personage, net zoals ik 

dat met anderen doe. Doordat ik praat, krijg ik een idee over wie ik ben en wie de ander is. 
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Maar er blijft altijd een rest, er blijft altijd iets niet gezegd. Dat is het verdeeld subject (subject-

pool van het spreken). 

• De pijl S → S’ = spreken bestaat altijd uit het koppelen van betekenaars in een ketting 

(steeds diachroon) 

• ∆ = spreken komt slechts tot stand als iemand de drang of intentie voelt om te 

spreken, iets te uiten. Dit is een driftmatige component. 

• A = de Ander als in de plaats van de betekenaarsschat, waar betekenaars uit 

geselecteerd worden 

• S(A) = het moment van punctuatie, het creëren van de boodschap. Dit volgt een 

retroactieve logica in de tijd, want betekenis kan enkel oprijzen als er voldoende 

betekenaars zijn uitgesproken. Dit is de dimensie van de synchronie.  

• $ = de spreker als verdeeld subject 

 

 

 

 

 

Extiem andere = het zit in het binnenste van mijn gedachten (intiem), maar ik kan er de 

vinger niet opleggen 

Klinisch = wann je zelfervaring of je contacten met anderen dusdanig in de war is gestuurd 

en zo veel lijden veroorzaakt dat het niet meer uit te houden is, hangt af van: 

• Sterkte van de afweer 

• Situationele eigenheden waarmee men te maken had 

• Mate waarin mensen talig spreken over wat hen beroert 

Faalacten = geplande dingen niet doen of op een verkeerde manier tot uitvoering brengen. 

Wann er systematiek zit in een faalact, zijn er wss afgeweerde gedachten die associatief met 

de situatie verbonden zijn en de situatie verstoren 

Existentievragen = punten van onmogelijkheid waar geen algemene wetmatigheden voor 

geformuleerd kunnen worden 

• Sexuering → vrouwelijkheid is complex 

• Seksualiteit en partnerrelaties → een spontane, natuurlijke band bestaat niet 

• Intergenerationeel functioneren → kinderen stellen zich vaak afhankelijk op t.a.v. hun 

ouders 

• Leven in het licht van de dood → we beroepen ons op wetenschap, religie en 

dergelijke om de dood te bezweren 

Het verondersteld wetend subject = de analysant veronderstelt dat de analyticus de weg 

weet om het geheim van het symptoom te onthullen. De analyticus vertrouwt er op zijn beurt 

op dat die zoektocht zinnig is en weet dat deze zal uitmonden in het exploreren van het 

onbewust weten en op het zich positioneren t.a.v. de onbewuste waarheid. 

Oedipuscomplex = er is een affectief beladen scenario dat telkens opnieuw doorlopen 

wordt. Initieel is het kind een kleine koning die moet en zal krijgen. Het kind zal op den duur 

vaststellen dat er een gepriviligeerde relatie is tss de ouders. In hun relatie zijn er bepaalde 

handelingen toegestaan, die niet in andere uitwisselingsrelaties zijn toegestaan. De eerste 

reactie is dat het kind daar tegen zal vechten. Het zal zelf proberen de gepriviligeerde te zijn 

en het zal geloven dat de ander vernietigd moet worden. Het Oedipuscomplex wordt 



13 
 

afgehandeld wann er een kanteling komt en de rivaliteit wordt ingeruild voor identificatie. 

Het kind zal zich met de vader identificeren (want het wil gezien worden door de moeder). 

Het kind zal bovendien verdringen dat het zich enkel bezighield met de ene ouder door zich 

bezig te houden met beide ouders. De ruwe drift kan niet vervuld worden, maar er worden 

compromissen gesloten. Dit zal het volwassen functioneren in het omgaan met de drift 

bepalen. Volgens Freud ontstaat hier ook het Boven-Ik en afweermechanismen. 

 

 

 


