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Elke beweging of school die zich in de wereld wil zetten, heeft nood aan sterke verankering. De 

gestalttherapeutische beweging in het Nederlandse taalgebied heeft er met het voorliggende boek 

zo’n anker bij. En het is een stevig werk in vele opzichten. Met haar 800 pagina’s en haar harde kaft 

staat het boek als een appartementsblok. De Nederlands Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en 

Gestalttheorie (NVAGT) nam het iniatief tot deze vertaling van het Engelse werk en ziet haar logo en 

kleuren de kaft sieren. Verder wordt het boek geschrankt door steun vanuit de European Association 

for Gestalt Therapy (EAGT), een inleiding van de gerenomeerde emeritus hoogleraar Leslie 

Greenberg en een flaptekst van de bekende psychiater Dirk De Wachter. Het mag meteen duidelijk 

zijn dat psychotherapeuten van binnen of buiten de gestaltbeweging moeilijk aan dit boek voorbij 

kunnen. Het is een referentiewerk voor wie begaan is met of geïnteresseerd in de theorie en praktijk 

van de gestalttherapie. Het is zowel een boek dat van A tot Z gelezen kan worden als een naslagwerk 

waaruit geplukt kan worden wanneer de situatie daarom vraagt. 

Gestalttherapie is een experiëntiële psychotherapie die zelfrealisatie centraal stelt. Ze vertrekt vanuit 

een duidelijke visie op de mens en hoe die zijn ontwikkeling gezond kan houden of maken. In 

oorsprong lag de focus van de gestalttherapie op de ondersteuning van de doorsnee neurotische 

persoonlijkheid. Vanuit dat perspectief kan de gestalttherapie gezien worden als een pedagogische 

of agogische theorie die handvaten en technieken biedt voor het bevorderen van ieders groeiproces. 

Aanvankelijk was er weinig aandacht voor meer ernstige psychopathologie. Maar net zoals de andere 

psychodynamische therapeutische scholen die vorige eeuw ontstonden, is ook de gestalttherapie tot 

meer volwassenheid gekomen en heeft ze zich afgestemd op haar omgeving. In die omgeving is 

psychotherapie veel meer dan vroeger geöriënteerd op ernstige psychopathologie, dient elke school 

zich minstens te verhouden tot de DSM-5 en andere normeringen, dringt verwetenschappelijking van 

het psychotherapeutisch vakgebied zich op richting evidence-based practice en tendeert de 

samenleving naar voortschrijdende vermarkting, toenemende complexiteit en globalisering. De 

uitdagingen zijn zo groot en meerduidig dat geen enkel werk een volledig antwoord kan bieden. Toch 

doet dit boek een meer dan verdienstelijke poging, levert het minstens een belangrijke bijdrage en 

biedt het wat mij betreft een zeer brede basis voor de verdere uitbouw van het 

gestalttherapeutische landschap. 

De oorspronkelijke auteurs zijn eminente internationale gestalttherapeuten en psychiaters die hun 

specifieke inzichten in de psychopathologie toelichten en daarbij een beeld schetsen van hoe ze 

tewerk gaan in hun gestalttherapeutische klinische praktijk. Zij plaatsen daarmee de 

psychopathologie in het hart van de theorie van de gestalttherapie. Dat mag een trendbreuk heten 

die, hoewel niet van gisteren, tot op heden niet belichaamd werd door een werk van dit kaliber, 

althans niet in het Nederlandse taalgebied. Een uitgebreide groep sleutelfiguren uit de Vlaamse en 

Nederlandse gestalttherapie zijn verantwoordelijk voor de vertaling van het Engelse werk. Men heeft 

zich grote inspanningen getroost om een kwalitatief sterk werk neer te zetten. Toch kan ik me niet 

van de indruk ontdoen dat een beperkt aantal bijdragen te lijden heeft gehad onder de tweevoudige 

vertaling. Immers, van een aantal oorspronkelijke auteurs is Engels niet de moedertaal waardoor die 

hoofdstukken van het originele werk reeds een vertaling zijn. Af en toe kreeg ik de indruk dat het 

proces van vertaling gezorgd heeft voor onnodige complexiteit. Gelukkig was het aantal van deze 

momenten verwaarloosbaar klein in verhouding tot de omvang van het opus. 
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In totaal worden 33 hoofdstukken aangeboden met een gemiddelde lengte van ongeveer 20 

bladzijden, telkens gevolgd door een commentaar van enkele bladzijden geschreven door een andere 

auteur. Dit opzet past binnen het relationele paradigma waar gestalttherapie voor staat. 

Confrontatie van standpunten moet zorgen voor een ruimer en kritischer raamwerk. Hoewel ik de 

goede bedoelingen ervan inzie, vind ik dit soort schrijfdiscussies niet efficiënt. Voor mij is peer review 

verdienstelijker in de fase vóór de publicatie om de bijdrage op een hoger niveau te tillen, ofwel 

mondeling na de publicatie (op een studiedag of zo) waarbij niet één maar meerdere alternatieve 

gezichtspunten een plaats kunnen krijgen. Tegelijk moet ik toegeven dat een aantal van de 

commentaren in dit boek wel degelijk een meerwaarde toevoegen aan de hoofdbijdrage. Het zijn dus 

zeker geen verloren bladzijden. 

De hoofdstukken zijn ondergebracht in vier coherente delen die elkaar gepast opvolgen. Het eerste 

deel behandelt een aantal fundamentele kwesties in de relatie tussen gestalttherapie en 

psychopathologie zoals historiek en grondbeginselen, het perspectief op diagnostiek en ontwikkeling, 

vraagstukken inzake ethiek en rond wetenschappelijk onderzoek, en de gespannen verhouding 

tussen therapie en medicatie. In deel twee komen meer specifieke thema’s aan bod waaronder de 

sociale, politieke en multiculturele dimensies, ontwikkelingstheorieën en de rol van het verschijnsel 

schaamte. Het derde deel verzamelt vijf psychopathologische risicofenomenen die met de levensloop 

samenhangen: de jeugdperiode en de latere leeftijd, rouw, trauma en suïcide. Deel vier beslaat de 

volledige tweede helft van het boek met 16 hoofdstukken psychopathologie behandeld volgens het 

gebruikelijke diagnostische vocabularium. Ik mag u de opsomming niet onthouden: dementie, 

verslaving, psychose, depressie, bipolariteit, angst, paniekaanvallen, obsessief compulsieve stoornis, 

eetstoornissen, psychosomatiek, seksuele dysfuncties, persoonljkheidsstoornissen en meer specifiek 

borderline, narcisme, hysterie en gewelddelinquentie. Tegelijk blijft het boek trouw aan haar 

gestalttherapeutische visie en taalgebruik, bijvoorbeeld door te spreken over contactstijlen, 

procesverstoringen of pathologische ervaringen. Het is een schoolvoorbeeld van creatieve 

afstemming tussen de maatschappelijk dominante denkkaders en de soms zeer specifieke 

gestalttherapeutische eigenheid. Daarmee brengt dit gestalttherapeutisch referentiewerk op 

schitterende wijze haar eigen filosofie in de praktijk. 

Dit boek hoort zonder meer verplicht in de boekenkast van de gestalttherapeut. Voor 

psychotherapeuten uit andere scholen biedt het een bijzondere inkijk in de visie en praktijk van de 

gestalttherapie en de toegevoegde waarde die het kan bieden. Voor de geïnteresseerde leek brengt 

het ongetwijfeld opwinding en verademing. Dat dit nog kan in deze tijd! 
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