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Vanuit mijn functie als verantwoordelijke voor het Postgraduaat Psychoana-
lytische Psychotherapie van de KUleuven en voorzitter van de Belgische Ver-
eniging voor Psychoanalyse onderschrijf ik het belang van supervisie. het is 
onder leiding van de supervisor dat een supervisant zijn eerste stappen in het 
werk met patiënten zet en toepast wat hij geleerd heeft op het vlak van psycho-
analytische theorie en techniek. het is tevens de supervisor die de belangrijk-
ste stem zal hebben in de beoordeling of een supervisant al dan niet bekwaam 
is om zelfstandig therapie of psychoanalyse te verrichten. 

Maar niet alleen daarom is het onderwerp van dit boek belangrijk. In een su-
pervisie wordt verwacht dat de essentie van een psychoanalytische thera-
pie of psychoanalyse wordt doorgegeven. In hoeverre is deze essentie over 
de omgang met het bewust en onbewust emotioneel proces dat zich tussen 
een therapeut en zijn patiënt ontwikkelt, duidelijk? In hoeverre verschilt de 
visie op deze essentie naargelang de vereniging waar men deel van uitmaakt 
of van de patiëntengroepen die men behandelt? heeft het zin deze essen-
tie te proberen vastleggen? Volgens Bion leidt dit immers tot een paradox: 
het bewaren geeft aanleiding tot regels en dogma’s waardoor het levende 
en vernieuwende dreigt teloor te gaan. anderzijds heeft een vereniging een 
kader nodig om het vernieuwende te kunnen containen. het niet omschrij-
ven van regels zal aanleiding geven tot een zich verliezen in een ‘ anything 
goes’, waarbij iedereen zijn eigen visie volgt en niet meer tot een vruchtbare 
communicatie en samenwerking komt met andersdenkende collega’s. Bion 
noemde dit de dynamiek tussen het establishment en de genius. alleen al om 
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te zien hoe vanuit verschillende opleidingen deze essentie en de omgang 
ermee benaderd wordt, is dit boek over supervisie leerrijk. 

Kennis is slechts één spoor. In de theoretische opleiding kan men zich gro-
tendeels op kennis beroepen, maar in een supervisie gaat het over hoe deze 
kennis in specifieke situaties gebruikt wordt. Kennis is belangrijk, men ziet 
wat men weet zei Goethe al, maar anderzijds is ze ook beperkend. Door 
ons categoriserend denken hebben we vlug de neiging om klinisch mate-
riaal te herleiden tot wat men weet. hoe kan een supervisant leren op een 
goede manier met kennis om te gaan? het beoefenen van psychoanalyse en 
psychoanalytische therapie is niet alleen gebaseerd op kennis en techniek 
maar ook op creativiteit, intuïtie en het zelf doormaken van een innerlijk 
proces. hoe kunnen creativiteit en intuïtie herkend en bevorderd worden? 
De manier waarop het klinisch materiaal gebracht wordt, lijkt daarbij be-
langrijk: verbatim en zo objectief mogelijk of reeds verwerkt door de su-
pervisant? In hoeverre is de klinische realiteit in de supervisie verschillend 
van de realiteit in de therapiezitting of de analytische sessie? neemt een 
supervisor daarbij de taak over? of zal hij de supervisant zelf laten erva-
ren en een ontwikkeling faciliteren naar toenemend zelfstandig werken? In 
hoeverre is identificatie met de supervisor nodig of worden de intrinsieke 
talenten van de supervisant bij voorkeur aangemoedigd? 

Daarenboven is niet alleen de therapie, maar ook de supervisie zelf een 
emotioneel proces: de supervisor wordt overladen met overdracht, afgunst, 
projectieve identificatie, idealisatie en rivaliteit. Dit gaat noodzakelijkerwijs 
gepaard met onzekerheden en zelfs angsten en gevoelens van almacht, een-
zaamheid en pijn. Deze processen transformeren de situatie en maken er 
een proces op zich van. Is dit een nevenwerking of juist een ingangspoort 
voor supervisie? 

typisch voor psychoanalytische supervisie is dat de supervisor geen con-
tact heeft met de patiënt zelf, alle informatie komt indirect naar hem toe. De 
manier waarop de patiënt in de supervisie verschijnt, is gecreëerd. hoe kan 
de supervisor weten of de middelen en gedachten die hij aanreikt het pro-
ces bevorderen en de supervisant helpen? Vaak zijn de opmerkingen van 
de supervisor niet onmiddellijk toepasbaar binnen het veld van de super-
visant-patiënt. De middelen en insteek die de supervisor gebruikt blijven 
beperkt tot zijn eigen kennis en ervaring, terwijl het proces dat begeleid 
wordt langdurig is. Is het beter voor de opleidingskandidaat om meerdere 
supervisoren te hebben of geeft men de voorkeur aan een beperkt aantal 
met wie gedurende een lange tijd samengewerkt wordt? 
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Dit brengt de rol van een derde tussen supervisant en supervisor naar voor. 
Gebruikt de supervisor een externe leidraad bij het superviseren zoals het 
model van de impliciete theorie (tuckett), van het reflectief functioneren 
(Fonagy) of van de Grid (Bion) om er slechts enkele te noemen. hoe gaat de 
supervisor om met de toenemende vraag naar Routine Outcome Monitoring?

hoe gebeurt de uiteindelijke beoordeling? Binnen de subjectiviteit van de 
ervaring in de supervisie? of door meerderen op grond van meer objectieve 
criteria? Kernberg experimenteerde in dit verband ooit met meerkeuzevra-
genlijsten wat naar Europese standaard een draak lijkt maar toch de vraag 
oproept welke maatstaf gebruikt kan worden om een oordeel te vellen over 
een lange en intensieve opleiding die overigens zeer persoonlijk is. Maar 
ook de supervisor dient beoordeeld te worden vooraleer deze functie te 
kunnen uitoefenen. Wat drijft iemand om opleider te worden? hoe gaat een 
opleider om met zijn eigen twijfels? hoe en wie beoordeelt de kennis, erva-
ring, capaciteiten en de kunst van de supervisor om de psychoanalytische 
basishouding door te geven? Gebeurt deze beoordeling eenmalig, of op re-
gelmatige tijdstippen in de loop van een wordingsproces? Welke is de taak 
van een opleidingscommissie hierbij?

Er zijn veel verschillende antwoorden mogelijk op deze vragen. Daarom is 
het boek een mooi initiatief: opleiders vanuit verschillende verenigingen 
en opleidingen zowel voor volwassenen en kinderen brengen een bijdrage 
over hun theoretisch-technische insteek en ervaring. Bovendien komt het 
perspectief van de supervisant eveneens aan bod. Dit boek is niet alleen 
van belang voor opleiders en opleidingskandidaten, het gaat over de essen-
tie van het vak zelf en onze verhouding met dit vak. 


