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Over het boek:
Met parentificatie wordt bedoeld dat het kind op oneigenlijke wijze verantwoordelijk wordt (gemaakt) voor het
welbevinden van de ouders. Als dusdanig is het vaak een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van allerlei
psychopathologie. Parentificatie heeft een impact op de gehechtheid en/of zal de verhouding tot de anderen
bepalen zoal niet hypothekeren. Het kind kan inderdaad in min of meerdere mate geroepen worden en/of zich
geroepen voelen bepaalde oneigenlijke zorgen op zich te nemen. Het wordt als het ware te snel ouder. Het
mobiliseert daarbij de nodige krachten en talenten. Maar op latere leeftijd kan zich dit fenomeen op
uiteenlopende wijze wreken. Bedoeling van deze publicatie is dit uiterst relevant en complex gegeven vanuit
diverse optieken te belichten en ggz-werkers voor deze nu eens verdoken, dan weer veronachtzaamde
dynamiek te sensibiliseren.
Uit de inhoud:
Mark Kinet. Parentificatie: een rotte roeping. Gino Ameye. Parentificatie: een klinische realiteit. Michel Thys.
Tussen nijd en spijt. Parentificatie en reparatie. Nelleke J. Nicolai. Parentificatie vanuit
gehechtheidsperspectief. Jean-François Le Goff. De behandeling van parentificatie. Een zicht op het geheel.
Mieke Hoste. Verslaving: de ideale voedingsbodem voor parentificatie. Rita Stevens. Parentificatie. Handvatten
voor ouderbegeleiding. Jan Cambien. If it be your will. Mark Kinet. Parentificatie in wisselende gedaante. Als
het kind te snel ouder wordt.
Recensies:
Stuk voor stuk zijn het bewonderenswaardig grondige uitwerkingen en elke tekst brengt verrassende nieuwe
perspectieven…Ik heb dit inspirerende boek met veel interesse gelezen. Het zet aan tot nadenken en opent een
heel breed èn diep perspectief op een thema dat vandaag cultureel-maatschappelijk meer dan centraal staat.
Vrijwel alle artikels zijn in een zeer aangename stijl geschreven… Hulpverleners en therapeuten die in hun
werk met ouder-kindrelaties te maken hebben zullen aan dit boek heel wat hebben.
Ria Verschueren Tijdschrift voor orthopedagogiek, kinderpsychiatrie en klinische kinderpsychologie.
Het boek had volgens mij aan samenhang en helderheid kunnen winnen door een strakkere redactie. Dat neemt
niet weg dat het ook in deze vorm ruimschoots aanzet tot verder denken en lezen over dit belangwekkende
klinische concept. Antonie Ladan Tijdschrift voor Psychiatrie.
Al met al is dit een erg interessante publicatie, waarvan de inhoud niet makkelijk in een kort stuk te vatten is,
vanwege de veelheid aan ingewikkelde theorieën die tentoongespreid wordt. De poging een integratief beeld te
schetsen is mijns inziens ten dele gelukt…Men kan zich overigens afvragen in welke mate er überhaupt moet
gestreefd worden naar integratie, met zoveel naast elkaar bestaande visies en theorieën. Juist omdat deze naast
elkaar beschreven worden, wordt de lezer zelf uitgenodigd tot reflectie.
Ester Eyckenschild-Van Dijk Tijdschrift voor Psychoanalyse.
Het boek is van bijzondere waarde zowel voor beginnende psychotherapeuten als voor therapeuten die al vele
jaren werkzaam zijn. Het laat ons stilstaan bij de psychodynamiek van parentificatie, niet alleen zoals die
speelt bij onze cliënten maar ook bij onszelf.
Joanne vanWalsen, Tijdschrift voor Psychotherapie
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