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Over het boek: De oorzaken van zuchtigheid en afhankelijkheid worden vaak gesitueerd bij de 
psychofarmacologische eigenschappen en werking van bepaalde middelen. Er is dan sprake van soft en hard 
drugs die min of meer aanleiding zouden geven tot gewenning en verslaving. 
In deze publicatie wordt echter vooral de subjectieve dimensie van middelengebruik begrijpelijk gemaakt. 
Vanuit diverse psychoanalytische perspectieven worden de zeer uiteenlopende verschijningsvormen van 
zuchtigheid en afhankelijkheid toegelicht. Er wordt duidelijk gemaakt welke onontbeerlijke plaats het 
middelengebruik kan innemen in de psychische huishouding en welke voor het mentaal functioneren fatale 
winst/genieting dit kan opleveren. Ook wordt stilgestaan bij de meerwaarde die uiteenlopende vormen van 
(klinisch) psychotherapeutische hulpverlening te bieden hebben. 
Eenieder die van dichtbij of veraf met middelengebruik en afhankelijkheid wordt geconfronteerd zal in dit boek 
verhelderende inzichten vinden. 
 
Uit de inhoud: Mark Kinet. Een langgerekte kortsluiting – Marc Hebbrecht. Hoe ontstaat 
middelenafhankelijkheid – Rik Loose. Ad(d)dictie: een woordeloze genieting – Robert Vanacker en Geert 
Pype. De ontwenningsafdeling als levensschool – Erik Ceysens. (Ver)Vul mij! Psychoanalytische (pre)therapie 
bij alcoholafhankelijkheid – Leen Van Compernolle. Niemand begrijpt mij. Zuchtig op zoek naar ik-weet-niet-
wat 
 
Over de auteur(s): Mark Kinet is psychiater, psychoanalytisch psychotherapeut en hoofdgeneesheer van de 
Kliniek Sint-Jozef, Centrum voor Psychiatrie en Psychotherapie, in Pittem. Hij is voormalig voorzitter van de 
Vlaamse Vereniging voor Psychoanalytische Therapie en hij is aangesloten bij de Belgische School voor 
Psychoanalyse. 
 
Recensies: …Een verfrissende wind in een benauwend psychiatrisch bos…Breed, divers en soms diepzinnig. 
(J.A.M. De Kroon, Tijdschrift voor Psychiatrie) 
Het vierde nummer reeds in de uitstekende reeks ‘Psychoanalytisch Actueel’, die een klankbord wil zijn voor 
de diversiteit van de hedendaagse psychoanalytische theorie en praktijk. Alweer een zeer lezenswaardige 
uitgave. (Jan De Wit, De Leeswolf) 


