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Over het boek:
De psychoanalyse richt zich voor haar onderzoek van het onbewuste niet alleen naar het individu, maar ook
naar groep, massa, maatschappij en cultuur. Op hun beurt staan al deze registers ook min of meer met elkaar op
gespannen voet. Het is een van de zoveel disharmonieën die het menselijke kenmerken. Ook als behandelvorm
is de psychoanalyse al lang geen (louter) individuele gelegenheid meer. Ze geeft immers acte de présence in
groepen en (ziekenhuis)organisaties. Wat heeft de psychoanalyse er over groepsfenomenen te onthullen?
Welke impact hebben groep en individu op elkaar? Wat zijn voor- en nadelen van het werken in/met groepen?
Wat is er het statuut en de eigenaardigheid van psychoanalytische processen? Sowieso speelt
groepspsychotherapie in (semi)residentiële psychoanalytische settings een hoofdrol. Uit diverse
praktijkvoeringen en theoretische oriëntaties getuigen nationaal en internationaal gerenommeerde
(groeps)psychotherapeuten over deze klinisch hoogst relevante materie.
Uit de inhoud: Mark Kinet. De eerste groep. Mark Kinet. Woord Vooraf Mark Kinet. Psychoanalyse van en in
de groep. Jaak Le Roy. De therapeutische functie van de groepsanalytische groep. Guido Laforce. De groep als
psychoanalytisch dispositief. Guy Verbruggen. Residentiële psychoanalytische groepspsychotherapie. Michel
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Over de auteur:
Mark Kinet is hoofdgeneesheer van de Kliniek St.-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie te
Pittem en voert zelfstandige psychoanalytische praktijk te Gent. Hij is voormalig voorzitter van de Vlaamse
Vereniging voor Psychoanalytische Therapie, participant van de Belgische School voor Psychoanalyse,
bestuurslid van de Stichting Psychoanalyse en Cultuur, coördinator van de reeks ‘Psychoanalytisch Actueel’ en
auteur van ‘Freud & Co in de Psychiatrie’ (2006) en ‘De Wetenschap van de Liefde en de Kunst van de
Computeranalyse’ (2008).
Recensies:
Dit boek is anders dan je zou verwachten. Het is wars van cijfers, tabellen en gebruiksaanwijzingen. Het zetje
als lezer meteen aan close reading en nadenken, diep nadenken… Alles bij elkaar een interessant boek over
groepspsychoanalyse met soms verrassende en zeker niet alledaagse invalshoeken.
J.A.M. De Kroon Tijdschrift voor Psychiatrie.
Bestelinfo: http://www.maklu.be/MakluEnGarant/BookDetails.aspx?id=9789044125283

