
Samenvatting 
Lief en leed 1e druk is een boek van Peter Rober uitgegeven bij Uitgeverij Acco. ISBN 
9789463442381  
 
''Voor we beginnen, wil ik duidelijk zijn. 
Ik wil niet dat je mij behandelt als een geval. 
Ik wil dat je naar me luistert.'' 
 
Zo begint dit boek, waarin we stemmen horen die vaak niet gehoord worden. Het zijn de stemmen van 
mensen die in psychotherapie zijn. Ze vertellen over lief en leed: over anorexia nervosa, autisme, 
seksueel misbruik, vechtscheiding, angst, zelfverwonding, depressie, psychose, rouw, chronische 
ziekte, ouder worden... Soms is er ook alleen de stilte, omdat het te moeilijk is om sommige 
ervaringen onder woorden te brengen. 
 
De verhalen zijn aangrijpend, verdrietig, opstandig, koppig. Soms humoristisch en luchtig, maar 
meestal niet. De zwaarte van het leven klinkt door, en ook de echo van de moedige en liefdevolle 
pogingen om zin te geven aan het leven, ondanks tegenslag. 
 
Lief en leed is een boek dat je niet koud laat. Het raakt omdat de cliënt de psychotherapeut met zijn 
verhaal een spiegel voorhoudt waarin hij zich kan herkennen. Het boek maakt de dingen meer 
bespreekbaar. Het is een uitnodiging om de cliënt zijn verhaal te laten vertellen en om met meer 
aandacht te luisteren, ook naar wat niet gezegd wordt. 
 
 
 
 
Recensie 
In poëtische stijl en vormgeving zet een Vlaams psychotherapeut heel subtiel zijn praktijkervaringen 
neer. Het begin van een therapie vraagt een luisterende houding. Dat wordt min of meer ook van de 
lezer gevraagd, om met een empathische, luisterende houding je open te stellen voor de verhalen van 
de mensen in therapie. Want psychotherapie is naar het verhaal luisteren. Verhalen over depressie en 
geen werk hebben, over samen met het gezin in therapie gaan, over de wens om dood te gaan, 
levensmoe zijn, een terminale ziekte hebben, de dood, zelfmoord, misbruik, scheiding, hoop en 
wanhoop, wel of geen perspectief, rouw en verlies. Het hele leven trekt aan je voorbij. Dat alles wordt 
(mede)gedeeld in de praktijkkamer van de psychotherapeut. Voor iedere hulpverlener in de GGZ een 
must, maar voor vele anderen interessant, zeker voor hen die in therapie zijn of dat overwegen. Een 
bijzondere en mooie uitgave. 
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