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Nachtmerries zijn in de meeste gevallen
voorbijgaande verschijnselen. Wanneer ze
toch voortduren dienen we ze op te vatten
als secundaire fenomenen, dus als de uitdrukking van psychopathologie. Nachtmerries kunnen dan de levenskwaliteit negatief
beïnvloeden. Ook kunnen ze leiden tot het
gebruik van psychoactieve middelen, waardoor verslavingsproblemen kunnen ontstaan, hetgeen gepaard gaat met een verhoogd risico op suïcide.
Nachtmerries behoren tot de impactvolle
dromen; andere subtypes daarvan zijn de
existentiële en de transcendente dromen.
Hoofdstuk 15 is bijvoorbeeld gewijd aan
ongewone dromen in verschillende culturen die ook aanwijsbaar zijn in de Bijbel en
in andere oerteksten of mythen. In het laatste hoofdstuk wordt de vraag gesteld of
videospelletjes en sociale media de inhoud
van onze dromen veranderen. Het blijkt dat
mannen die veel bezig zijn met videospelletjes minder last hebben van nachtmerries;
bij vrouwen is dit echter niet het geval. In
hoofdstuk 16 van dit boek wordt ingegaan
op de klinische implicaties van lucide dromen. Dit boek overtuigt me vooral van het
belang van het voeren van interdisciplinaire
dialogen en debatten.
Psychoanalytici mogen zich niet langer
opsluiten in de spreekkamer, maar worden
opgeroepen om met onderzoekers uit
andere vakgebieden het gesprek aan te
gaan. Het boek bevat veel nieuwe wetenswaardigheden over dromen. Wanneer we
ons interesseren voor de droom als een
intieme beleving van een unieke persoon
die ons zijn verhaal brengt, vinden we echter meer inspiratie in het werk van grote
psychoanalytici als Freud, Jung en Bion.
Daar kunnen onderzoeksbevindingen over
grote groepen ons weinig bij helpen. Dan is
dit boek zeker niet de beste gids. Het boek
is een verzameling van allerlei heterogeen
materiaal. Dit heeft als voordeel links en
rechts te mogen snuffelen in wat het empirisch droomonderzoek ons te bieden heeft.
Het nadeel is echter dat het overzicht ontbreekt. Er zijn geen solide inleiding en con-

clusie voorhanden. Wel handig zijn de gedetailleerde literatuurlijsten na elk hoofdstuk
die het mogelijk maken om relevante artikelen over een specifiek droomthema snel
terug te vinden

Een levendige introductie
Bespreking van
Wouter Gomperts (2015). Psychoanalyse in
vogelvlucht. Amsterdam: npi. 74 pp., € 12,50.
Te bestellen bij het npi via info@npsai.nl
saskia de maat
Na achtentwintig jaar nam Wouter Gomperts in het najaar van 2015 afscheid van het
Nederlands Psychoanalytisch Instituut
(npi) in Amsterdam. Ter gelegenheid van
dit afscheid schreef hij Psychoanalyse in
vogelvlucht. Het boekje biedt een gecomprimeerd en toegankelijk overzicht van de
belangrijkste concepten van de psychoanalyse, de theoretische stromingen en de
wetenschappelijke onderbouwing van de
behandelmethoden die de psychoanalyse
heeft voortgebracht. Dat het zo toegankelijk
is, dankt het boek aan de jarenlange ervaring en de inzichten van de auteur. Een
kracht van het boek is de toelichting van
verschillende concepten aan de hand van
levendige, klinische voorbeelden uit de
praktijk. De auteur vermijdt ‹ pars pro
toto ›-denken dat soms in de psychoanalyse
wordt gebezigd: het idee dat één theorie alle
andere zou kunnen vervangen. Hij stelt helder dat het gaat om elkaar aanvullende
modellen van waaruit analytici de werkelijkheid proberen te begrijpen.
Psychoanalyse in vogelvlucht begint met de
uitgangspunten van de psychoanalyse: het
onbewuste en overdracht en tegenoverdracht.
In het hoofdstuk over het onbewuste verheldert Gomperts tevens met behulp van neuropsychologische inzichten het verschil
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tussen het dynamisch onbewuste (datgene
wat wij op grond van innerlijke conflicten
niet willen weten) en het impliciet onbewuste (zeer vroege preverbale ervaringen
die wij ons niet verbaal kunnen herinneren,
maar die wel in ons impliciete geheugen
liggen opgeslagen en zich doen voelen). Hij
doet dit mede aan de hand van een prachtig
vignet over een casus waarin het vroege verlies van een moeder een bepalende rol
speelt.
In het hoofdstuk over overdracht en tegenoverdracht laat Gomperts de ontwikkeling
zien in het denken over deze fenomenen:
van storende gevoelens in een therapie tot
wat we heden ten dage zien als de kern van
het psychoanalytische werk: een intersubjectief veld dat ons in staat stelt de ander
(en onszelf) beter te begrijpen en waarin het
‹ Szenisches Verstehen › (het enactment) een
belangrijke informatiebron vormt.
Vervolgens komen in vijf hoofdstukken de
belangrijkste psychoanalytische theorieën
voorbij: de driftpsychologie, de egopsychologie, de objectrelatiepsychologie, de zelfpsychologie en de gehechtheidpsychologie
(en de daaruit voortvloeiende mentalisatiepsychologie). In elk hoofdstuk worden de
belangrijkste denkers en de begrippen uitgelegd in begrijpelijke taal en toegelicht aan
de hand van casuïstiek uit de klinische
praktijk.
Ik ga nader in op de objectrelatiepsychologie. Het is een mooi hoofdstuk waarin verschillende objectrelatietheorieën aandacht
krijgen, al had Melanie Klein daarin iets
meer ruimte verdiend. Het zou aardig zijn
een alledaags voorbeeld te geven van de
paranoïde-schizoïde positie. Het blijft een
moeilijk te bevatten begrip, maar meteen
herkenbaar voor velen aan de hand van bijvoorbeeld de angst voor het spreken in het
openbaar.
Zeer helder is in dit hoofdstuk de uitleg van
een ingewikkeld concept als ‹ projectieve
identificatie ›, dat zowel intrapsychische
(Klein) als interpersoonlijke aspecten (Bion)
in zich herbergt. Gomperts verenigt beide
visies in een overzichtelijk vierstappenmo-

del van deze afweervorm, dat de therapeut
een kader geeft voor wat er gebeurt in de
onbewuste overdracht en tegenoverdracht.
In dit hoofdstuk komt ook Kernbergs theorie over de persoonlijkheidsorganisatie en
de Transference Focused Psychotherapy
(tfp), aan de orde, naast het werk van
invloedrijke denkers als Winnicott en
Mahler. Onvermijdelijk roept deze ‹ introductie › de roep naar ‹ meer › op. Zo zou ik mij
kunnen voorstellen dat in dit hoofdstuk een
schets van de objectrelationele ontwikkelingslijn zou passen: bijvoorbeeld van het
ongedifferentieerde Self-Other (S-O) en good
en bad ervaringen, naar gesplitste S-O (maar
wel een all good S en O, versus een all bad S
en O), naar de integratie van bad en good en
de separatie van S en O. Een dergelijke ontwikkelingslijn laat namelijk ook de primitieve persoonlijkheidspathologie duidelijk
zien, het gaat immers niet alleen om conflicterende objectrelationele representaties.
In het laatste hoofdstuk van het boek wordt
het onderscheid tussen conflictpathologie
en ontwikkelingspathologie uitgelegd en
plaatst Gomperts de psychoanalyse duidelijk in een traditie van psychologische
behandelingen, gericht op vermindering van
klachten en symptomen en verbetering van
de kwaliteit van leven, middels persoonlijkheidsverandering. Hij maakt onderscheid
in de doelen die de verschillende psychoanalytische behandelvormen nastreven en
verbindt daaraan overwegingen voor de
indicatiestelling. Het hoofdstuk geeft
tevens een beknopt overzicht over de wetenschappelijke evidentie voor de psychoanalytische therapieën, bemoedigend voor wie
vaak moet horen dat ‹ er geen enkel bewijs
voor is ›.
Voor wie is Psychoanalyse in vogelvlucht interessant en van belang? Ik denk voor een
breed publiek: van geïnteresseerde leken
met belangstelling voor de psychoanalyse
tot psychoanalytisch werkende therapeuten
die hier weer even kunnen teruggrijpen op
een snel en helder overzicht van de verschillende deeltheorieën. Het boek is bij uitstek
geschikt voor opleidingssituaties. Natuur-
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lijk voor psychotherapeuten, psychiaters en
klinisch psychologen in opleiding; het biedt
een basis voor de daarna in de opleiding
aan de orde komende verdiepende teksten.
Maar ook voor de deelnemers aan de Psychoanalyse Summer University, jaarlijks
georganiseerd door de kandidaten van de
(nu nog drie) psychoanalytische verenigingen. Ik kan het eveneens warm aanbevelen
bij het onderwijs aan de universiteiten. Het
vak psychoanalyse is bij veel universiteiten
uit het curriculum van de afdeling klinische
psychologie verdwenen, of gereduceerd tot
een (meestal populair) keuzevak of zelfs
‹ een paar leuke gastcolleges ›. Vaak valt van
studenten te vernemen dat ze in het eerste
jaar nog een docent hebben horen verkondigen dat Freud een ‹ cocaïneverslaafde
seksmaniak › was en daarmee was de gehele
psychoanalyse afgehandeld. Het ontbreken
van een goede inleiding in de psychoanalytische theorieën op de universiteit is echter
onwetenschappelijk. Waarom? Ik noem hier
een paar argumenten. Uit diverse meta-analyses over depressie (onder meer Cuijpers
e.a. 2008; Driessen e.a. 2015; Abbass e.a.
2014) blijkt bijvoorbeeld dat er geen verschillen in effectiviteit gevonden worden
tussen de behandelingen uit de verschillende referentiekaders. Kortdurende psychoanalytische therapieën (in Nederland
bijvoorbeeld Kortdurende Psychoanalytische Steungevende Psychotherapie: kpsp)
zijn voor depressie inmiddels evidencebased. Van de vier belangrijkste evidencebased behandelingen voor persoonlijkheidsstoornissen — Dialectical Behavior
Therapy (dbt), Schema Focused Therapy
(sft), Transference Focused Psychotherapy
(tfp) en Mentalisation Based Therapy
(mbt) — is meer dan de helft gebaseerd op
psychoanalytische theorieën: tfp, mbt en
een groot deel van sft. Dit boekje geeft een
uitstekende inleiding in deze theorieën en
roept tevens de zin op om nog meer te
weten te komen over de psychoanalyse.
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Met volle aandacht
Bespreking van
Robert French & Peter Simpson (2015).
Attention, cooperation, purpose — An
approach to working in groups using insights
from Wilfred Bion. Londen: Karnac. isbn 978
1 78220 131 1, 158 pp., £ 21,99
Ronny Vandermeeren
In dit tijdschrift werden al meerdere interessante boeken besproken die hun oorsprong kenden binnen de International
Society for the Psychoanalytic Study of
Organizations. French en Simpson zijn respectievelijk werkzaam als bedrijfsconsultant en als professor in bedrijfswetenschappen en beiden hebben meerdere publicaties
op het vlak van leiderschap, veranderingsmanagement en groepsdynamieken op hun
naam staan. Uitgangspunt van Attention,
cooperation, purpose is de stelling van Bion
(1961) dat elke groep samenkomt om iets te
‹ doen ›. Maar dit doen is niet vanzelfsprekend. Enerzijds is er de complexiteit van het
expliciteren van het doel; anderzijds is er de
complexiteit van het samenkomen. Bions
Experiences in groups is voor velen een voor-
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