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Over het boek: Gezin en jongere zijn altijd enigszins elkaars symptoom. Het is voor de betrokkenen vaak
verre van duidelijk wie wat veroorzaakt en hoe. De complexe oorzakelijkheid die hierin speelt, is groot. Wie
speelt welke rol en waarom in het ontstaan en/of het voortbestaan van de problemen? En hoe kan hiermee
psychotherapeutisch worden gewerkt? Dit boek staat stil bij de integratie tussen psychoanalytische en
systemische perspectieven in de psychiatrische en psychotherapeutische behandeling van jongeren. De
psychoanalyse is goed geplaatst om dit te overzien. Wellicht beschikt zij over de meest uitgebreide kaart om
het psycho(patho)logische gebied te beschrijven. Haar theorie laat ook toe het steeds complexe
ontstaanskarakter van psychische stoornissen tot haar recht te laten komen. Psychoanalytici, psychoanalytisch
(kinder)psychotherapeuten en systeemtherapeuten met analytische affiniteiten zorgen voor multiculturele
bijdragen vanuit diverse behandelvisies en -settings. Iedereen die betrokken is bij de geestelijke
gezondheidszorg voor jongeren zal in dit boek inspiratie vinden.
Uit de inhoud: Mark Kinet: Ik weet niet hoe, ik weet niet waarom we op elkaars systeem werken – Leen Van
Compernolle: Mijn gezin, dat ik zal gehad hebben – Geert Everaert: Nothing Compares 2U. Integratie van
gezinsbegeleiding tijdens het dynamisch proces van individuatie/separatie – Rudy Vandenborre: Het verschil
maken. Klinische psychotherapie met adolescenten – Bruno Hillewaere: Bouwstenen voor een integratieve
therapie voor gezinnen met adolescenten – Jan De Vos: Een winterjas moet een paar maten te groot zijn. Over
intermediaire ruimte in de systeemtherapie – Glenn Larner: Over het weten niet te weten. Naar een
gemeenschappelijke grond in psychoanalyse en familietherapie – Hubert Stiers en Nicole Vliegen:
Psychoanalyse en systeemdenken. Op zoek naar de (on)mogelijke integratie.
Recensies:
Het boek brengt de nieuwste inzichten in het altijd weer verrassende Vlaams taalgebruik uitdagend naar voren
(Leeswijzer) De auteurs zijn stuk voor stuk woordkunstenaars die…op een creatieve manier in de transitionele
ruimte iets te vangen van dat moeilijk te verwoorden samenspel van de geïnternaliseerde werelden van
jongeren en ouders met de interactionele realiteit die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van de
identiteit…Ik heb het boekje met veel plezier gelezen. Ik vind het zowel voor psychoanalytici als
systeemtherapeuten een aanrader (Marian Ploegmakers-Burg, Tijdschrift voor Psychoanalyse) Een bundel
artikelen van zeer wisselend niveau, maar zeker met enige waardevolle bijdragen (Han Blankstein,
Systeemtherapie).
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