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Émilie Danchin bracht haar prille kindertijd door in Croydon, vlakbij 
Londen, en haar jeugd en adolescentie in Lille, Frankrijk. Ze woont en 
werkt ondertussen in Brussel waar ze afstudeerde met een 
masterdiploma Filosofie (Université libre de Bruxelles). Émilie Danchin is 
een gerenommeerd en gepassioneerd fotokunstenaar, die graag werkt 
in discretie. Haar werk is gediversifieerd, creatief, rigoureus, bij wijlen 
klassiek als droomachtig, … en heeft de juiste mate van volwassenheid 
bereikt en erkenning gevonden in verschillende vormen. 

Ze verbindt haar voorliefde voor fotografie en kunst met 
psychotherapie, klinisch onderzoek, human resources en communicatie. 
Van 1995 tot 2008 was ze in dienst van internationale bedrijven waar 
ze commerciële, redactionele en interne communicatieposities 
bekleedde (Microsoft Network Chrysler Sitel, SAIT RadioHolland 
Communications, CPG International, bpost). In 2008 creëerde ze haar 
eigen professionele kader waarin ze haar passie voor beeld en mens 
met elkaar verzoent. Ze combineert samenhang, consistentie en 
creativiteit om ondersteuning te bieden aan de persoonlijke, visuele en 
culturele identiteit, individueel of collectief, op gebieden die, hoewel 
verschillend, wederzijds verrijkend zijn: kunst, psychotherapie, sociaal-
artistieke en therapeutische bemiddeling door middel van fotografie en 
advisering op het gebied van communicatie en human resources in 
bedrijven. Met deze expertise heeft Émilie Danchin haar eigen 
methodologie Analytique photographique® ontwikkeld voor het gebruik 



van beelden in de zorg en de human resources.  Met The Good Enough 
Communication® past zij deze methodologie, in een aangepaste vorm, 
toe in het bedrijfsleven. 

Emilie Danchin is ook psychotherapeute. Vanuit een Jungiaanse en 
Winnicottiaanse psychoanalytische oriëntatie is ze opgeleid in 
Ericksoniaanse hypnose en korte therapie (Milton H. Erickson Instituut 
van België, T. Melchior, Brussel), fototherapietechnieken (PhotoTherapy 
Center, Judy Weiser, Vancouver) en therapeutische fotografie (haar eigen 
methodologie, Analytique photographique®, Brussel). Ze is een therapeut in 
relationele psychosomatiek voor Kinder-, Jongeren- en Volwassen 
Psychosomatiek en Psychosomatische Ontspanning (Internationaal 
Centrum voor Relationele Psychosomatiek, Sami Ali, Parijs). Via deze 
expertise, helpt en begeleidt Émilie Danchin jongeren en volwassenen 
in hun relationele situatie door het gebruik van foto's, fotografische 
activiteiten en de interpretatie van dromen. 

Door deel te nemen aan talrijke tentoonstellingen en conferenties 
draagt Émilie Danchin in hoge mate bij aan het bekend maken van de 
therapeutische waarden van de fotografie. Ze is een internationale 
referentie voor Franstalige landen op dit gebied. Ze heeft artikels 
gepubliceerd in de “Revue internationale de psychosomatique 
relationnelle” en werd uitgenodigd door de Fondation Henri Cartier-
Bresson en het Perugia Social Photo Festival. In 2014 creëerde ze een 
professionele opleiding Fototherapie. Het gebruiken van fotografische 
praktijken die inzichten verschaffen in de zorg en menselijke relaties. Een 
inleiding in de technieken van de fototherapie, therapeutische en sociale 
fotografie in het relationele model en de projectieve methodologie). Als expert 
op dit gebied biedt zij therapeutische fotoworkshops aan in 
verenigingen en instellingen voor groepen volwassenen en 
adolescenten in sociaal of mentaal precaire situaties. Ze werkt in een 
psychiatrisch daghospitaal voor jongeren (ADoS, Brussel). Ze houdt 
toezicht op professionals die fotografie gebruiken in de geestelijke 
gezondheidszorg, zorg en human resources. Tot slot ontwerpt ze als 
bedrijfsconsultant fotografische processen rond 
communicatiebehoeften en human resources. 

 

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

+32 498 161 411 / www.emiliedanchin.be / 
analytiquephotographique@gmail.com 


