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Over het boek:
Empathie is etymologisch afkomstig van het Griekse ‘en’ en ‘patheia’ en betekent aangedaan zijn door wat er
in een ander gebeurt. Empathie verwijst naar het vermogen zich in de plaats te stellen van de ander, empathie
is meeleven met en voelen wat de ander voelt. Empathie is een fenomenologisch en een psychotherapeutisch
concept maar het blijft de vraag of empathie verzoenbaar is met analytische neutraliteit. Vaak in het begin van
hun carrière gaan psychotherapeuten er ten onrechte vanuit dat empathie de garantie betekent voor
therapeutisch succes en dat dit de noodzakelijke en voldoende voorwaarde vormt voor het welslagen van een
therapie. Empathie is in de eerste plaats een intermenselijke vaardigheid die zich in de loop van het leven
progressief ontwikkelt. In de cognitieve psychologie is vooral het ontwikkelingstraject van de empathie tijdens
de lagere schoolperiode beschreven, in de psychodynamische psychologie komen eerder de voorlopers van de
empathie-ontwikkeling èn de conflicten rondom empathie in de adolescentie aan bod. In het boek wordt de
betekenis van het concept ‘empathie’ voor de psychotherapie genuanceerd belicht. Er gaat veel aandacht naar
het belang van empathie in psychoanalytische psychotherapie. Het geheel wordt geïllustreerd met klinische
gevallen. Ook de neurobiologische aspecten en de ontwikkelingsgeschiedenis van empathie worden
beschreven. In een apart hoofdstuk wordt de centrale rol van empathie in de experiëntiële psychotherapie
belicht. Aan dit boek hebben gerenommeerde en internationaal bekende psychoanalytici en psychotherapeuten
meegewerkt.
Uit de inhoud: Marc Hebbrecht en Ingrid Demuynck. Inleiding. – Marc Hebbrecht. Psychoanalytische
empathie, verkenning en definiëring. – Ton van Strien. Empathie: een concept in analyse. – Michèle Van
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Recensies:
Zo kan ik niet anders dan deze bundel zeer aanbevelen als een gediversifieerde, prikkelende verhandeling over
empathie. Frans Schalkwijk Tijdschrift voor Psychoanalyse
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