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en psychopathologie aan de Université Libre de Bruxelles. Ze voert psychoanalytische praktijk 

in Brussel en columniste van De Standaard.  
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Psychoanalytische Vereniging (NPAV).  
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Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie, gewezen hoofdredacteur van het 
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