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Het is heel lastig om psychoanalytische boeken te vertalen. Het jargon lijkt eenvoudig te
begrijpen maar is dat niet. In dit boek wordt
Fliess consequent aangeduid met ‘Fleiss’,
een slordigheid die de vraag oproept of de
uitstekende redacteuren van Karnac al niet
meer meewerkten aan deze uitgave. Maar
het stuk over ejaculatio praecox was voor de
vertaler duidelijk niet te begrijpen. Of was
het al voor De Masi niet te begrijpen? Dat
laatste kan ik me niet zo goed voorstellen.
Abrahams stuk over ejaculatio praecox is
uniek, omdat in de psychoanalytische literatuur de term weliswaar regelmatig valt, maar
verhandelingen waarin de psychoanalyse
wordt gebruikt om deze veel voorkomende
potentiestoornis te begrijpen vrijwel afwezig
zijn.
Abraham zag ejaculatio praecox als een narcistische stoornis. Wat in het boek van De
Masi beschreven wordt, is dat de man liever
op de vrouw plast dan dat hij geslachtsgemeenschap met haar heeft. Abraham
beschrijft dat over het hoofd gezien wordt
dat de lustbeleving zo’n grote rol speelt. De
stoornis is terug te voeren op de narcistische
fase, waarin het kind ontvangt — in dit geval
bewondering — zonder nog iets terug te
hoeven geven. Bewondering bij het plassen,
waarbij ook de moeder benat wordt. Nog
niet gecontroleerd plassen zou overeenkomst vertonen met de ongecontroleerde
zaadlozing, waarbij onbewust ook bewonderd worden een centrale rol zou spelen.
Het laatste deel van het boek valt wat tegen.
Het hoofdstuk met Abrahams scientific contribution kent veel herhalingen met voorgaande hoofdstukken. In het laatste hoofdstuk over het depressiebegrip bij Freud en
Abraham geeft De Masi zich onvoldoende
rekenschap van de fundamentele verschillen
tussen Abraham en Freud op dit punt (zie
ook: Bentinck van Schoonheten, 2018).
Concluderend: de eerste hoofdstukken van
het boek van De Masi geven een helder overzicht van het werk van Karl Abraham. De
laatste hoofdstukken vallen tegen door her-

halingen en onvoldoende uitdiepen van de
verschillen tussen Freud en Abraham.
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Psychotisch in de usa:
psychoanalyse of
opsluiting?
Bespreking van
David L. Downing & Jon Mills (Eds.). (2017).
Outpatient treatment of psychosis —
Psychodynamic approaches to evidence-based
practice. London: Karnac Books. isbn
9781782203346, 288 pp., € 33,85
Lut De Rijdt
Outpatient treatment of psychosis is een interessant boek, omdat het het idee onderuithaalt dat in de Verenigde Staten psychosen
alleen medicamenteus of met cognitieve
gedragstherapie behandeld worden. Ook al
beschouwen alle auteurs psychosen als een
therapeutisch bewerkbare problematiek, ze
problematiseren de term schizofrenie niet.
Downing bespreekt de invloed van de politiek op de organisatie van de geestelijke
gezondheidszorg. In 1963 stelde de Community Mental Health Act sociale factoren centraal bij de behandeling van psychosen.
Hierdoor kregen ervaringsdeskundigen een
plaats in de multidisciplinaire teams. Later
werd er minder geld vrijgemaakt voor de
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geestelijke gezondheidszorg en werden psychosen beschouwd als mentale stoornissen
die gecontroleerd moeten worden, hetzij
medicamenteus, hetzij in gesloten instellingen. Dit ontlokt Downing de uitspraak dat in
de Verenigde Staten asielen vervangen worden door gevangenissen. Privé-initiatieven
worden dan de enige mogelijkheid om mensen met een psychose psychoanalytisch te
behandelen. Hopelijk wordt dit hier te lande
geen herkenbaar scenario.
Knafo en Selzer stellen vast dat de de-institutionalisering in de tweede helft van de twintigste eeuw niet geleid heeft tot een heropleving van de ambulante psychotherapie maar
tot een toegenomen medicalisering van de
psychose. Ze citeren verschillende onderzoeken waaruit blijkt dat psychoanalytische
psychotherapie de voorkeurbehandeling is
bij psychosen. Desalniettemin laten psychoanalytici de behandeling van deze doelgroep
meestal over aan de psychiatrie. Minder dan
symptomen als hallucinaties of suïcidaliteit,
zien ze het al dan niet op gang komen van
een proces als basisvoorwaarde voor een
ambulante psychotherapie: de patiënt moet
in staat zijn om naar zijn sessies te komen
en ze te betalen. Ik kan mij wel vinden in
hun motto: Strike when the iron is cold. Het
niet hanteerbaar zijn van sommige destructieve psychotische overdrachten is volgens
hen een reden voor opname in een psychiatrische inrichting.
Marilyn Charles bespreekt psychosen die
het gevolg zijn van een relationeel trauma
dat het zich ontwikkelende ik fragmenteert.
Haar stelling is voor mij zeer herkenbaar.
Indien men bij dergelijke psychosen medicatie toedient alsof het om een ziekte gaat
(disease) in plaats van het ongemak (disease) van de symptomen te containen, zien
we niet zelden een toename van de fragmentatie. Omdat de cognitieve functies onderdrukt worden door de neuroleptica, slaagt
de patiënt er niet meer in het trauma met
enige betekenis te verbinden en blijft hij
psychotisch.

Jon Mills doet een lovenswaardige poging
om de psychose te ‹ herdenken › en meer
therapeutisch bewerkbaar te maken. Hij
verwerpt de stelling van Klein dat iedereen
een psychotisch deel in zijn persoonlijkheid
heeft, om uiteindelijk via een moeilijke
hegeliaanse omweg tot dezelfde conclusie te
komen. In het nature/nurture-debat legt
Mills de klemtoon op de hechtingstheorie,
terwijl hij mijns inziens het eigen aandeel
van de baby/patiënt in de pathologie onderwaardeert. Interessant is zijn discussie met
Paul Verhaeghe en Stijn Vanheule over het al
dan niet psychisch representeerbaar zijn van
een trauma. Moedig is zijn bespreking van
de psychotherapie van een 24-jarige psychotische jongeman die vastloopt wanneer de
therapeut de vader van de jongeman ervan
overtuigt dat een psychiatrische interventie
noodzakelijk is, omdat intensieve ambulante psychotherapie te duur zou zijn! Dat
patiënten louter medicamenteus behandeld
worden omwille van de kostprijs van psychotherapie is een ethische kwestie die in het
boek regelmatig terugkomt.
Soaking in madness is een interessant artikel
over modern psychoanalysis, een richting die
de idiosyncratische wereld van de psychoticus van binnenuit wil begrijpen. Dit gebeurt
onder andere door field placement. Gedurende 18 maanden zal de therapeut in opleiding één dag per week als patiënt aan de
therapie deelnemen, om zo de vaak ondraaglijke gevoelens die tijdens de sessies ontstaan te onderzoeken. Interessant vind ik
dat Spotniz, de grondlegger van de moderne
psychoanalyse, de intrinsieke destructieve
factoren bij het kind als uitgangspunt
neemt, zonder de rol van de omgeving te
ontkennen.
De laatste vier klinische hoofdstukken illustreren elk een specifieke psychoanalytische
praktijk.
Waska brengt een kleiniaanse therapie bij
een student die zich in de paranoïd-schizoïde positie bevindt en niet tot een eigen
identiteit komt. Weinig nieuws, maar wel
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een mooie klinische illustratie van overdrachts- en weerstandsprocessen. Hij recupereert het ‹ Amerikaanse › standpunt door
dit type psychotische pathologie te contrasteren met de ‹ biologische schizofrenie ›, die
hij minder vatbaar acht voor
psychotherapie.
Brooke brengt een jungiaanse aanpak van
oorlogsgerelateerde posttraumatischestressstoornis (ptss). Vanuit een culturele
en mythologische kijk op rituelen reikt hij
manieren aan om respectvol om te gaan met
trauma’s, zoals het feit iemand gedood te
hebben. Ik vond raakpunten met Bion, zoals
de focus op de capaciteit om psychische pijn
te verdragen door contact te maken met de
duivel in onszelf.
Naso grijpt de schizoïde problematiek van
een adolescente met een transgenderproblematiek aan om het concept ‹ cumulatief
trauma › (Khan) te bespreken. Niet alleen het
falen van de moeder, maar ook het constitutionele onvermogen van de baby wordt in
rekening gebracht.

In het laatste hoofdstuk bespreekt Amundson een jungiaanse psychotherapie bij een
14-jarige adolescent. De psychotische symptomen worden begrepen in de context van
een moeilijke adolescentaire ontwikkeling
en ondergaan dankzij de toch wel actieve
duidingen en interventies van de therapeut
een geleidelijke transformatie.
Ik durf te stellen dat dit boek noodzakelijke
literatuur is voor iedereen die met psychosen werkt, omdat het een rijkdom aan jarenlange ervaring met ambulante psychoanalytische therapie bij psychosen deelt. Nog al te
vaak wordt gedacht dat psychosen niet psychotherapeutisch bewerkbaar zijn, zeker
niet ambulant. Dit boek geeft niet alleen
theoretische, maar ook een massa klinische
informatie. De rode draad is de ontmoeting
met de patiënt, het contact van de therapeut
met zijn eigen persoonlijke dynamiek en het
aanvaarden van het niet-weten. Als gepassioneerd pleidooi voor verandering op politiek,
sociaal en therapeutisch vlak zou het eveneens moeten landen op het bureau van mensen die enige invloed hebben op het beleid.
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