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psychoanalytisch onderzoek. Al met al biedt
dit themanummer een belangwekkend en
geschakeerd inzicht in de ervaring, theorie
en psychodynamiek van vreemdheid en
eigenheid in relatie tot de ander. Naast kli
nische toepassingen legt het bovendien een
verbinding tussen de psychoanalyse en
grote actuele maatschappelijke vraagstuk
ken én naar relevant onderzoek.
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Making room for madness
in mental health
Bespreking van
Marcus Evans (2016). Making room for
madness in mental health — The
psychoanalytical understanding of psychotic
communication. Londen: Karnac. isbn 978
17 8220 3292, 240 pp., £28.14
Jill Geens
Marcus Evans begon zijn carrière als psychi
atrisch verpleegkundige. Hij werd geïntri
geerd door de bizarre symptomen en gedra
gingen van patiënten, maar in zijn werk
miste hij de kennis om zijn patiënten te
begrijpen. Zijn verlangen naar een beter
begrip bracht hem allereerst in aanraking
met Melanie Klein. Haar theorieën en die
van andere auteurs binnen de psychoana
lyse hebben hem geïnspireerd en gedreven
tot een opleiding tot psychoanalytisch the
rapeut. Sindsdien is hij gepassioneerd om
de psychoanalytische denkwijze toe te pas

sen in de klinische praktijk. In zijn boek
Making room for madness in mental health
onderstreept Evans eens te meer het belang
van de psychoanalytische denkwijze in de
huidige geestelijke gezondheidszorg. Onder
druk van de maatschappij dient het proces
van diagnostiek, behandeling en ontslag op
een gezwinde wijze te worden doorlopen.
Tegen de achtergrond van deze huidige
maatschappelijke ontwikkelingen heeft de
geestelijke gezondheidszorg zich moeten
herpositioneren. Er wordt meer afstand
genomen van de mentale ziekte en meer
gefocust op herstel, met de nadruk op men
tale gezondheid. Deze herstelgerichte visie
impliceert het identificeren, ondersteunen
en versterken van gezonde capaciteiten,
mogelijkheden en mentale toestanden van
de patiënt. Op een vertellende en bevra
gende manier geeft Evans weer hoe deze
eigentijdse pressie en verschuiving naar
mentale gezondheid interfereert met de the
rapeutische relatie en de mogelijkheid om
zich volledig te engageren om samen te wer
ken. Hij maakt de lezer alert voor mogelijke
valkuilen en blinde vlekken die deze veran
deringen kunnen installeren, aanwakkeren
en vergroten, dit zowel bij hulpverleners als
bij patiënten.
De onderstroom van zijn boek heeft vooral
betrekking op het risico dat men loopt om
verleid te worden door actieve interventies,
die vervolgens een actieve denkwijze verei
sen. De keerzijde van deze activerende
gezondheidszorg ligt in het verlies van een
ontvankelijke houding met alle gevolgen
van dien. Anderzijds wijst hij op het risico
om de herstelgerichte benadering te gebrui
ken op een defensieve wijze waarbij de pijn
lijke klinische realiteit, de mentale ziekte,
wordt ontkend. Het versterkt mogelijk de
reeds aanwezige weerstand bij zowel de
hulpverlener als bij de patiënt ten aanzien
van de ‹ waanzin › of mentale ziekte. In zijn
boek verwijdert Evans zorgvuldig de ver
schillende lagen van afweer die de psychose
of ‹ waanzin › benevelen bij ernstige of lang
durige pathologieën en/of persoonlijkheids
problematieken. Hierbij maakt hij gebruik
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van therapiesessies, supervisies en consul
ten die hij verwerkt in levendige vignetten.
Door zijn carrière als psychiatrisch ver
pleegkundige en psychoanalytisch thera
peut slaagt de auteur er in om een transpa
rante, duidelijke en invoelbare weergave te
bieden van het belang van de psychoanalyti
sche supervisie/denkwijze en de waarde om
als hulpverlener ontvankelijk te zijn voor de
onbewuste communicatie van patiënten,
namelijk via de ‹ psychotische golflengte ›.
De vignetten omvatten bovendien de multi
disciplinaire hulpverlening en weerspiege
len niet enkel het denkproces, maar even
eens de acties van hulpverleners die vervat
zijn geraakt in de activerende gezondheids
zorg en de tegenoverdracht van patiënten.
In de introductie maakt de auteur de lezer
op een heldere manier (opnieuw) alert voor
de angst en ontkenning van de pijnlijke
klinische realiteit, die subtiel de ondertoon
voert in de therapeutische setting. Zijn
betoog om de mentale ziekte en de waanzin
opnieuw een plaats te geven in de gezond
heidszorg krijgt meteen vorm. In het eerste
hoofdstuk geeft hij een heldere uiteenzet
ting van verschillende psychoanalytische
concepten en theorieën die nodig zijn voor
het begrijpen van zijn verdere beschouwin
gen. Door zijn heldere beschrijvingen biedt
hij de mogelijkheid aan zowel ervaren als
beginnende psychoanalytische therapeuten
om op een begrijpelijke en inzichtelijke
wijze het psychoanalytisch denken te imple
menteren bij collega’s van andere discipli
nes en/of referentiekaders. Theorieën van
onder andere Freud, Klein en Bion komen
aan bod met betrekking tot overdracht,
tegenoverdracht, projectieve identificatie,
de paranoïde-, schizoïde- en de depressieve
positie. Evans schrijft op een zodanige wijze
dat hij niet enkel de relevantie overbrengt,
maar meteen ook de mogelijkheid biedt om
zijn gedachten toe te passen in een multi
disciplinaire setting, zoals bijvoorbeeld de
psychoanalytische supervisie. Het belang
van deze supervisie onderstreept hij in het
bijzonder in hoofdstuk drie. In zijn hele
boek beschrijft hij verder echter verschil

lende vignetten die de waarde van deze
mentale ruimte accentueren voor hulpverle
ners en patiënten. Naast de voldoening die
we halen uit de praktijk, worden we even
eens geconfronteerd met frustraties, dilem
ma’s en verwarring in nabijheid met patiën
ten. Bovendien worden emoties die
patiënten niet kunnen dragen geprojec
teerd op individuele hulpverleners en het
gehele team. Supervisie creëert vervolgens
een sfeer waarbij er gesproken en gedacht
kan worden over de betekenis achter de
manifeste uiteenzetting van een probleem,
symptoom of gedrag in relatie tot de per
soonlijkheid van de patiënt en over de rela
tie tussen patiënt en hulpverlener. Er ont
staat een ontvankelijkheid voor de
emotionele staat van patiënten en zichzelf,
waardoor de hulpverlener zich kan afstellen
op de ‹ psychotische golflengte › of de onbe
wuste communicatie van patiënten. Dit
biedt de mogelijkheid om de patiënt te
bereiken en behoedt de hulpverlener ervan
om overgeleverd te worden aan gedachte
loze, herhalende acties die mechanisch en
protocollair zijn. In de hierop volgende
hoofdstukken komen zijn theoretische uit
eenzettingen tot leven. Hij werpt een nieuw
licht op de blinde vlekken, tegenoverdracht
en herhalingen bij de borderline- en antiso
ciale persoonlijkheidsstoornis, de psychoti
sche structuur, bij automutilatie, anorexia
nervosa en hysterie. In de verschillende
topics en problematieken die hij aanhaalt,
geeft hij in het bijzonder gewicht aan de
dynamische relatie die bestaat tussen het
psychotische en niet-psychotische deel van
de patiënt. Deze conflictueuze relatie dreigt
men uit het oog te verliezen door de focus
op mentale gezondheid. Het niet-psychoti
sche deel, dat de draagkracht bevat om na te
denken over neurotische conflicten geasso
cieerd met emotionele pijn en betekenis. In
conflict met het psychotische deel, waarbij
psychische pijn ten gevolge van kwetsbaar
heid, verlies, afhankelijkheid en conflict
ontkend wordt door gebruik van primaire,
psychotische defensiemechanismen. De
relevantie, herkenbaarheid, heldere schrijf
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wijze en de toepasbaarheid van zijn boek
grijpen meteen aan. Hij slaagt erin de lezer
te bereiken en in beweging te brengen.

Niet geleefd leven inhalen
Bespreking van
Thomas H. Ogden (2016). Reclaiming unlived
life — Experiences in psychoanalysis.
Londen: Routledge. isbn 978 1 138 95601 8,
196 pp., £30.99
Marc Hebbrecht
Wie meer wil weten over Ogden als persoon
kan het best hoofdstuk acht lezen: een inter
view dat een collega uit San-Francisco met
hem heeft gehouden. Via zijn moeder die in
psychoanalyse is geweest toen hij nog heel
klein was en het cadeau dat ze hem gaf op
zijn zestiende (Colleges inleiding tot de psychoanalyse van Freud) is hij geneeskunde
gaan studeren met de ambitie psychoanaly
ticus te worden. Ogden is trots op zijn medi
sche identiteit: daardoor heeft hij verant
woordelijkheid leren opnemen voor zieken
die niet in staat zijn om zelf te oordelen.
Ogden voelde veel affiniteit met ernstig
gestoorde patiënten en vond in het werk van
de Britse objectrelationele psychoanalytici
inspiratie. Dit was niet zijn enige inspiratie
bron: veel heeft hij te danken aan de wereld
literatuur met auteurs als Borges, Kafka en
James. In dit boek zijn hoofdstukken gewijd
aan teksten van Borges (De bibliotheek van
Babel) en Kafka (Een hongerkunstenaar) die
in verband gebracht worden met hun bio
grafie. Zijn grote liefde voor taal en litera
tuur is goed voelbaar in zijn psychoanalyti
sche publicaties. Volgens Ogden maakt taal
niet zozeer de expressie van gedachten en
gevoelens mogelijk, maar is ze bij uitstek
een medium voor de creatie van gedachten
en gevoelens. Het is ontroerend hoe hij over
zijn zoon Ben spreekt met wie hij samen een
boek heeft gepubliceerd over psychoanalyse

en literatuurkritiek. Een rode draad in dit
boek is het wordingsproces van de psycho
analyticus. Dit wordt samengevat in hoofd
stuk vijf (On becoming a psychoanalyst) dat
samen met Glen Gabbard is geschreven.
Volgens Ogden dient de psychoanalyticus
zijn eigen stem te vinden en een authentieke
stijl te ontwikkelen passend bij diens unieke
persoonlijkheid. Hij dient te kunnen den
ken en dromen over de opgedane ervaring
en zichzelf in het hier en nu te dromen. Wat
hij daarmee bedoelt komt ook in hoofdstuk
een aan bod. Om zich verder te kunnen ont
wikkelen, dient de analyticus zichzelf perio
des van persoonlijke isolatie te gunnen en
tegelijkertijd in dialoog te blijven met ande
ren. Psychische groei is volgens hem te
begrijpen op grond van de relatie tussen
container-contained: in staat zijn om sto
rende gedachten en affecten te dragen, hef
tige turbulenties door te maken en te blijven
nadenken. En vooral te kunnen vertoeven in
onwetendheid, in contact te kunnen blijven
met het eigen wankelend psychisch even
wicht, op zoek gaan naar de eigen blinde
vlekken, rekening houdend met de eigen
limieten. Hij omschrijft een analyticus als
iemand die een onderzocht leven leidt.
Goede analytici durven te improviseren,
spreken met de patiënt, luisteren aandach
tig naar het eigen spreken en het effect dat
dit heeft (talking as dreaming). Ogden heeft
niet veel op met het begrip interpretatie.
Volgens Ogden maakt de psychoanalyse het
mogelijk afstand te doen van magisch den
ken (solipsistisch, gebaseerd op almachts
fantasie, onproductief) ten voordele van
droomdenken, wat hij de diepste vorm van
denken noemt. In droomdenken wordt aan
de opgedane ervaring simultaan betekenis
toegekend vanuit meerdere gezichtspunten.
Droomdenken kan door de persoon zelf
gebeuren, maar zal een punt bereiken waar
bij men een ander nodig heeft om verwar
ring te doen oplossen. Een analytisch proces
kan bijdragen tot transformatief denken, dit
is droomdenken dat ertoe leidt dat de erva
ring op een nieuwe manier wordt geordend
met wezenlijke veranderingen tot gevolg op
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