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‘Het Ik is geen baas in eigen huis’ schreef Sigmund
Freud (1856-1939). We doen soms dingen die we niet
begrijpen. Soms zijn we bang of voelen we ons rot
zonder dat we weten waarom. Freud maakte duidelijk
dat dit niet zomaar is, maar voortkomt uit hoe we ons
onbewust verhouden tot ons zelf en andere mensen.
Freud ontwikkelde de psychoanalyse als een theorie
over hoe de menselijke geest in elkaar zit en als een
behandelvorm die emotioneel inzicht geeft in onze
innerlijke drijfveren en conflicten.

In meer dan honderd jaar heeft de psychoanalyse zich
ontwikkeld tot een geheel van onderling samenhangende psychoanalytische theorieën en behandelvormen. Veel inzichten uit de psychoanalyse, zoals het
belang van het onbewuste, de invloed van vroege
jeugdervaringen, de rol van seksualiteit en agressie,
het belang van de therapeutische relatie, de houding
van niet-oordelend luisteren en begrijpen, worden in
een of andere vorm ook gebruikt in andere vormen van
psychotherapie.
In onze cultuur en samenleving zijn veel psychoanalytische begrippen en noties tot het alledaagse denken
gaan behoren.
Psychoanalytische thema’s zijn in overvloed terug te
vinden in beeldende kunst, literatuur en film.
Ondanks veelvuldige en heftige kritiek is het psychoanalytisch gedachtegoed vitaal en actueel gebleven.

PSYCHOANALYTISCHE BEHANDELVORMEN

Tegenwoordig bestaan er een aantal verschillende
psychoanalytische behandelvormen.
Bij psychoanalyse-in-strikte-zin ligt de patiënt op de
analysebank en zit de analyticus achter het hoofdeinde.
De frequentie is vier of vijf maal in de week en de duur
verscheidene jaren. Een psychoanalyse beoogt diepgaande veranderingen teweeg te brengen in het emotionele leven en de omgang met anderen. Dat kan
resulteren in een groter gevoel van innerlijke vrijheid
en waarachtigheid in wie je bent en wat je doet. Dit
betekent niet dat er geen angst, verdriet, woede,
schaamte of schuldgevoel meer zou zijn. Hoe pijnlijk
deze gevoelens ook kunnen zijn, ze zijn in de plaats
gekomen van onbegrepen psychische klachten,
depressie, paniek of belevingsarmoede.

In psychoanalytische psychotherapie zitten de patiënt
en therapeut tegenover elkaar en is de frequentie
minder intensief, meestal één of twee maal per week
gedurende enkele maanden tot enkele jaren. Het
behandeldoel is vaak gericht op een beperkter
probleemgebied dan in een psychoanalyse.

De Nederlandse
Psychoanalytische
Vereniging (NPaV) heeft ongeveer
350 leden en kandidaatleden.
Ze verzorgt een eigen opleiding tot
psychoanalyticus.
Voor inlichtingen en het vinden
van een psychoanalyticus:
www.npav.nl
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