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Psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse worden door de leek wel eens op één hoop geveegd. Toch geven
ze elk hun eigen, volledig verschillend antwoord op psychisch Iijden. Hun onderlinge verhouding is zowel
controversieel als problematisch. Mogelijk produceert elke tijd zijn eigen psychopathologie. Psychiatrie en
psycho-analyse blijven dan ook voortdurend in beweging, zowel op zichzelf als ten opzichte van elkaar. Freud
heeft intussen een grote en bonte familie voortgebracht. Binnen de psychiatrische kliniek wordt ze
vertegenwoordigd door een handvol grote figuren. Klinische psychotherapie wordt voorgesteld als een
effectieve poging tot integratie van psychiatrie en psychoanalyse. Ze bevindt zich op een driesprong tussen
natuurwetenschap, geesteswetenschap en kunstig ambacht. Dit boek verheldert deze complexe materie.
Recensies:
Met dit boek geeft Kinet een overzicht van het psychoanalytisch denken dat psychotherapeuten in de ban
houdt. In een notendop dient hij het pluralisme van de hedendaagse psychoanalyse op aan de lezer en
verstrengelt gedachten uit het werk van Freud, Klein, Winnicott, Bion en Lacan tot een heel persoonlijk,
kleurrijk boeket. (Marc Hebbrecht, Maandblad Geestelijke volksgezondheid)
In dit boek neemt Kinet terecht afstand van een enggeestige benadering van de psychoanalyse en geeft haar op
intelligente wijze een plaats in de actualiteit van de psychische hulpverlening. Hij glijdt langs slecht
onderbouwde kritieken op de psychoanalyse en diversifieert de psychoanalyse zelf, daar deze te veel als een
monolithisch geheel wordt beschouwd. Er is ook een uiterst boeiend en relevant hoofdstuk gewijd aan de
mogelijke integratie tussen psychoanalyse en psychiatrie. .. Hoewel het niet zo bedoeld is biedt het toch een
inleiding tot de psychoanalyse, grondig en praktisch. (DNB/Biblion)
In zijn taalgebruik richt Kinet zich op een zo breed mogelijk publiek. Hij slaagt er door zijn persoonlijke,
essayistische wijze van schrijven in om de complexiteit van de materie in soms bedrieglijke eenvoud neer te
zetten. …Kernachtig en beeldend bespreekt hij de aandacht voor de preoedipale moeder-kind relatie en voor
psychopathologie die in de eerste levensfase haar wortels vindt…Een boeiend boek met interessante
beschouwingen. (Mary Hoxe, Tijdschrift voor Psychoanalyse)
Kinet zet de verschillen tussen psychiatrie, psychotherapie en psychoanalyse uiteen en beschrijft de
kernprincipes van de psychoanalytische benadering. Hij schuwt daarbij het vakjargon niet, maar zijn
aangename stijl en heel wat woordspelingen en allusies maken dat het een vlot leesbaar boek blijft. De
versplintering van de psychoanalytische beweging komt uitgebreid aan bod. Kinet gaat in op de erg virulente
meningsverschillen tussen de analytische scholen. Tot slot stelt Kinet een integratie van psychiatrie en
psychoanalyse voor waarbij de klinisch psychotherapeut als een soort tijger(f)luisteraar te werk gaat waarbij de
tijger staat voor de ongebonden krachten waaraan de patiënt is overgeleverd. Een goede inleiding tot de
waarde van de psychoanalyse als ‘wetenschap van het particuliere’. (Artsenkrant)
Het is een grondig inleidend werk dat niet blijft hangen in de theorie maar aangeeft wat vandaag kan gebeuren
met een psychoanalytische therapie. En dat blijkt meer te zijn dan sommigen ons willen doen geloven. Een
uitstekend deel uit een uitstekende reeks (Jan De Wit, De Leeswolf).
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