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Bijeenkomst Europese opleidingsanalytici 3 en 4 december 2011 

 

T.I. Oei 

 

Voor de vijfde maal werd in Zürich een samenzijn georganiseerd door de EPF (voorzitter 
Peter Wegner), met name door Jonathan Sklar, in samenwerking met de Zwitserse 
Psychoanalytische Vereniging (Eva Schmid-Gloor). Het was zoals vanouds een leerzame, 
vriendelijke en aangename bijeenkomst. 

De inhoudelijke aftrap werd verricht met een pittige, instructief sterke lezing (What is a 
training analyst?) van de Britse leeranalyticus Michael Parsons, MD die het belang van het 
onbewuste en het psychoanalytische kenmerk van de opleiding benadrukte.1 Hij bleek een 
voorstander van de persoonlijke ervaring van de opleideling,2 en onderstreepte dat deze 
persoonlijke ontwikkeling niet kan worden overruled laat staan vervangen door een 
protocollair, op scoring van buitenaf gestileerd opleidingscurriculum. Als gewoon lid van de 
Britse Psychoanalytische Vereniging, die het Eitingon opleidingsmodel, grofweg 4 a 5 x per 
week bankanalyse, volgt, maakte hij op mij indruk. In de Britse Vereniging heersen 
uiteenlopende theoretische meningen, als daar zijn toepassingen volgens Anna Freud, Melanie 
Klein, objectrelationeel, Winnicott, Balint/Ferenczi methodiek, enzovoort, binnen het 
spectrum van de psychoanalyse. De Franse Psychoanalytische Vereniging (L’ Association 
psychanalytique de France), die in de jaren vijftig was opgericht, maar pas ruim tien jaar later  
werd erkend door de IPA, kwam voort uit de Parijse Psychoanalytische Vereniging (Société 
Parisienne DE Psychanalyse). Die ontstond in de jaren twintig. In Frankrijk bestaat naast vier 
keer, vaak ook drie keer, per week bankanalyse. Daarnaast is er sprake van een vrij aparte 
opleiding, met de typerende volledige scheiding, ook in tijd, van persoonlijke analyse, en 
technische opleidingsaspecten zoals seminaria en supervisies.  

Parsons gaat ervan uit dat de trainingsanalyticus een ambigue status heeft: Volgens het 
Eitingon model betekent zulks de analyse van een kandidaat door een erkende 
opleidingsanalyticus van de betreffende Vereniging. Maar de kandidaat kan door wie dan ook 
onder de erkende analytici worden geanalyseerd, en deze analyse wordt dan zonder meer als 
leeranalyse beschouwd (met name in Frankrijk). Als de analyse door een analyticus wordt 
uitgevoerd en indien zij als deel van de opleiding door de betreffende Vereniging wordt 
erkend, is zij ook een leeranalyse (zoals in Nederland voorkomt). Het wordt anders, maar is 
ook mogelijk, als de kandidaat al een analyse achter de rug heeft en deze wordt erkend door 
de betrokken Vereniging. Wat is er dan over van het begrip leeranalyse of leeranalyticus? 
                                                            
1 Met voorkennis en instemming van collega Parsons heb ik relevante delen van zijn tekst vertaald. 

2 In deze bijdrage wordt met de mannelijke term zowel hij of zij bedoeld. 



Het begrip leeranalyticus krijgt dan een andere lading, en is veeleer de vraag aan de orde: 
Welke kwaliteiten zijn wezenlijk in de analyse van een toekomstig analyticus. 

Belangrijk zijn aldus Parsons:  

1. De  emotionele behoefte überhaupt om zo’n opleiding aan te gaan. 

2. Het belang van de transmissie van de psychoanalyse zelf. 

3. Het  meester worden van de klinische techniek om mensen uit hun psychische lijden te 
helpen: de psychoanalyticus als chirurg (Freud, 1912:115). 

4.  De uitdaging  voor de toekomstige analyticus om zichzelf te ontdekken: welke 
interferenties zijn er in zijn psychische ontwikkeling.  Dit dient een centraal kenmerk 
te zijn van de psychoanalytische identiteit. 

5. De vraag in hoeverre die identiteit is bereikt doet de behoefte gevoelen aan externe 
validatie, zoals in de Britse Vereniging wordt ervaren. De andere opstelling, die van 
het Franse model, zegt dat dit onmogelijk extern kan worden geëvalueerd en 
geaccrediteerd. Lacan in het bijzonder beweerde dat de kwaliteit van het analytische 
kenmerk van een psychoanalyticus alleen kan worden vastgesteld door de analyticus 
zelf, door zijn zelfervaring en zelfbewustzijn. (e.g. Lacan, 1977:viii). In ieder geval 
bevindt de aankomende leeranalyticus zich in min of meer dezelfde positie als de 
aankomende psychoanalyticus. Er  is dan sprake van een ethisch verantwoorde, 
professionele insteek, die psychoanalytisch is gestoeld. De nieuwe 
opleidingsanalyticus heeft als taak de transmissie van psychoanalyse aan de volgende 
generatie. Het gaat dan om de belichaming van de psychoanalytische werk- en 
denkmethode als ervaring.  

Op zichzelf kan een eerder doorgemaakte persoonlijke analyse later soms een erkenning 
krijgen in de  opleiding tot analyticus, maar er zijn haken en ogen, zowel voor kandidaat 
als voor analyticus. Opleidingsaspecten betreffen altijd zaken als de ermee samengaande 
opwinding, frustraties, tijden van progressie en van regressie. De kwalificatie als 
psychoanalyticus kan als mijlpaal worden gekozen om na te gaan welke bekende en 
onbekende betekenissen er aan worden gehecht en hoe men verder moet dan wel kan? Dit 
alles dient zowel op bewust als onbewust niveau te worden geëxploreerd. Parsons 
realiseert zich als opleidingsanalyticus binnen de Britse Vereniging goed, hoe zowel 
vruchtbaar als pijnlijk, maar soms ook noodzakelijk dit interne werk voor kandidaten is. 
Kandidaten zouden zich hiervan bewust moeten zijn (‘to unpack these concerns’), en wel 
in de eerste plaats in het belang van hun eigen psychische welbevinden. Maar hij voegt 
eraan toe, het is het persoonlijke engagement om met dergelijke issues psychoanalytisch 
om te gaan dat bepaalt of de kandidaat door de eigen ervaring de aard en de betekenis van 
psychoanalyse zelf weet te internaliseren. 

De enige weg om dit mogelijk te maken is door de leeranalyse zelf. Binnen de Britse 
Vereniging en ook elders wordt gesteld dat de kandidaat in leeranalyse blijft gedurende de 
gehele opleiding. Dit maakt het mogelijk dat de ervaring tijdens de opleiding tot 



analyticus altijd kan worden teruggebracht tot en besproken in de eigen analyse. Zo’n 
opleidingssituatie is echter niet overal in de wereld te vinden. In andere systemen wordt de 
kandidaat in ieder geval indien deze voorwaarde niet wordt gesteld, geacht tijdens de 
opleiding wederom een stukje analyse aan te gaan, zeker wanneer de kandidaat  onder 
supervisie zelf een analyse uitvoert.  

Het is feitelijk een dubbelprobleem van deprivatie van analytische ervaring, indien iemand 
na een persoonlijke analyse pas later zijn opleiding krijgt zonder tegelijkertijd zelf in 
analyse te zijn. Immers de training zal in eerste instantie in de interne wereld van de 
kandidaat nogal wat in beweging brengen, zodat er behoefte is aan een wijze om ermee 
om te gaan; en zonder gelijktijdige leeranalyse is er hiervoor geen raamwerk. In de tweede 
plaats is de kennismaking met het theoretisch zich eigen maken van de psychoanalytische 
literatuur, - wat een langzaam proces is, gezien de experientiële ontdekking ervan op een 
persoonlijk niveau, - dé gelegenheid voor de kandidaat zich te realiseren wat 
psychoanalyse in feite is. Het gebrek aan een persoonlijke analyse waarbij de klinische en 
theoretische aspecten aan bod komen maakt zulks onmogelijk. 

Niet alleen de kandidaten, maar ook hun analytici worden geconfronteerd met issues die 
hen ertoe dwingen zowel de aard van de psychoanalyse te beschouwen, alsook de 
betekenis van het psychoanalyticus worden te overzien en te doordenken. Zulks gebeurt 
veelal impliciet. Zelfs indien niet openlijk te traceren, zijn deze aspecten toch niet volledig 
afwezig in de analyse. Kandidaten die trainen op basis van een voorafgaande reeds 
afgesloten analyse hebben geen analyticus die zich met zulke zaken heeft bezig te houden, 
en als deze issues zelfs maar op de achtergrond niet aanwezig zijn, ontbeert de analyse een 
dimensie die ertoe doet voor de analyticus in opleiding. 

Deze issues betreffen in feite de notie van analytische neutraliteit. Ofschoon precieze 
definities deze notie niet volkomen transparant (kunnen) maken, wordt  zij als 
fundamenteel voor elke analyse beschouwd. Specifieke verschijnselen die eigen zijn aan  
de trainingssituatie, kunnen echter de setting inkleuren of vervormen, en doen zo een 
beroep op de analytische relatie, - in het bijzonder vormen zij een uitdaging voor de 
neutraliteit van de leeranalyticus. 

Leeranalyticus en kandidaat behoren tot dezelfde analytische gemeenschap. Kandidaten 
kunnen krachtige, zowel positieve als negatieve gevoelens in hun analyse inbrengen over 
mensen die voor de analyticus bekend zijn en met wie professioneel contact bestaat. Het 
kunnen andere kandidaten zijn, die misschien ook bij dezelfde analyticus in analyse zijn, 
of aan wie de leeranalyticus supervisie verleent, of collega’s met wie de leeranalyticus 
belangrijke contacten onderhoudt.  

Voor leeranalytici die persoonlijke reacties op gevoelig materiaal aan de kant moeten 
zetten, en die zich moeten beperken tot de psychische betekenis ervan voor hun patiënt, 
betekent zulks een ongewoon beroep op hun analytische neutraliteit. Kandidaten zullen 
beseffen dat hun persoonlijk commentaar op deze andere personen, en op de organisatie 
van de training, persoonlijke reacties kunnen teweegbrengen bij hun analytici. Dit leidt 
ertoe dat er allerlei soorten manoeuvres in de overdracht kunnen  ontstaan, en leeranalytici 



dienen in het bijzonder alert te zijn op hun tegenoverdracht reacties. Het is geen prestatie 
te worden meegetrokken in een oneigenlijk enactment van overdrachtsscenario’s, hetzij in 
wat er wordt gezegd of hetzij in wat er niet wordt gezegd, zowel in sessies of soms buiten 
de analytische setting. 

Dit wordt verder gecompliceerd door het feit dat de leeranalyse een dubbele functie heeft, 
en de leeranalyticus derhalve een tweevoudige verantwoordelijkheid heeft. Een 
leeranalyse is een persoonlijke analyse, die de kandidaat behoeft voor de eigen psychische 
ontwikkeling. In dit opzicht is de kandidaat een patiënt. Het heeft ook te maken met de 
experientiële transmissie van wat psychoanalyse in feite is. In dit opzicht is de kandidaat 
student. Beide elementen zijn essentieel en zij zijn met elkaar verweven. Zonder 
persoonlijke betekenisverlening aan de analyse die ontstaat vanuit de emotionele behoefte 
van de patiënt, ontbreekt de mogelijkheid de betekenis van psychoanalyse zelf aan de 
student door te geven, en kan hij de betekenis ervan voor zichzelf niet ontdekken. De 
leeranalyticus is verantwoordelijk voor de kandidaat als patiënt voor wat betreft het 
veiligstellen van het raamwerk voor de persoonlijke analyse. 

De leeranalyticus is verantwoordelijk, - voor het instituut, voor toekomstige patiënten, 
voor de psychoanalyse zelf en natuurlijk ook voor de psychoanalyticus in spe, - dat hij er 
niet aan bijdraagt dat door zijn training en kwalificatie, iemand die niet geschikt is voor 
het beroep van psychoanalyticus toch het lidmaatschap van de  beroepsvereniging van 
psychoanalytici verwerft.  

Tot zover een fragment uit het leerzame stuk van Parsons. Dit stuk nodigt overigens uit 
om binnen de cursus voor supervisoren er ook aandacht aan te geven. 

In vier verschillende groepen van 15 personen, onder leiding van een presenter en een 
moderator, werd in dit weekend uitvoerig ingegaan op de supervisie van een kandidaat die 
zelf analyseert. Dit project werd door onze groep ervaren als boeiend, complex en vooral 
gedragen door de last van een onuitgewerkte en moeilijk nog te doorgronden problematiek 
van het (voormalige) Oostblokcommunisme en de daarmee samenhangende gevoelens van 
traumatisering en onderdrukking. Moeilijk en dapper werd het uitgevoerd door een 
presenter die er naar zijn zeggen veel van heeft opgestoken. 

Volgend jaar wordt dit forum in Wenen georganiseerd. 

 

  


