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Over het boek:
Elke opleiding in de psychoanalytische therapie of de psychoanalyse kent drie pijlers: de theoretischtechnische vorming, het persoonlijke leerproces in psychoanalyse en de supervisie. Al van in de beginjaren
van de psychoanalyse is het vanzelfsprekend dat de eerste behandelingen die een psychoanalyticus uitvoert
onder de supervisie of controle van een meer ervaren collega gebeuren. De psychotherapeut of
psychoanalyticus bespreekt het klinisch materiaal en het verloop van het analytisch proces met een collega die
door de beroepsgroep voor het uitoefenen van deze functie erkend is. Naast de supervisie als inherent
onderdeel van de opleiding, is het ook gebruikelijk dat ervaren psychoanalytici en psychotherapeuten met een
gerespecteerde collega een complexe casus bespreken en dit met een vaste regelmaat, dus buiten het kader van
de opleiding. Analytici en psychotherapeuten verenigen zich daarnaast in kleine intervisiegroepen die
regelmatig samenkomen om na te denken over of commentaar te leveren op elkaars werk. In dit boek worden
verschillende aspecten van psychoanalytische supervisie besproken. Het gaat om supervisie zoals ze werd
onderzocht èn ondervonden zowel door opleiders als door supervisanten.
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