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De auteurs openen met de vaststelling dat suïcide-
preventie lange tijd werd ontwikkeld vanuit het ziek-
teparadigma. Pogingen om suïcideneigingen in te 
schatten of voorspelbaar te maken leidden ertoe dat 
onderzoekers en behandelaars vooral focusten op 
het in kaart brengen van oorzaken en risicofactoren. 
De praktijk leert echter dat suïcideneigingen meestal 
fluctueren in de loop van de tijd en zelden rechtlijnig 
verlopen. Suïcidaliteit wordt sterk beïnvloed door cri-
sismomenten en kan een chronische problematiek 
met ups en downs worden. Een risicogeoriënteerde 
focus creëert tevens een conflictsituatie: de behan-
delaar probeert de suïcidale persoon in leven te hou-
den terwijl die laatste dat leven niet meer wil.
De auteurs stellen in dit boek een alternatief voor, 
gebaseerd op de competenties van de cliënt. Deze 
benadering gaat uit van de aanvaarding van de 
aanwezigheid van de suïcidale neiging en focust op 
wat de cliënt ondanks de problematische situatie 
en de suïcidewens toch nog wil en kan. De belang-
rijke vragen luiden dan: wat gaat er nog goed, wat 
werkt er nog wel? Op die manier wordt de suïcida-
liteit niet weggedrukt, maar wordt de cliënt met zijn 
lijdensdruk erkend als een autonome en compe-
tente persoon. Die positieve benadering bevordert 
de zelfwaardering van de cliënt en de werkalliantie 
of therapeutische relatie. Een belangrijke taak in de 

behandeling is het bouwen aan hoop, wat meteen 
de ondertitel van het boek verklaart.
De persoons- en competentiegerichte benade-
ring van de suïcidale persoon past in een groeiende 
internationale tendens (Michel, 2016). Linehans 
Reasons for living, oorspronkelijk ontwikkeld voor de 
behandeling van borderline persoonlijkheidsstoor-
nissen (Chang, Jager-Hyman, Brown, Cunningham, 
& Stanley, 2016), de Collaborative Assessment and 
Management of Suicidality (Jobes, Comtois, Brenner, 
Gutierrez, & O’Connor, 2016) en het recentelijk in 
dit tijdschrift besproken Attempted Suicide Short 
Intervention Program (Michel & Gysin-Maillart, 2015; 
Krysinska & Andriessen, 2016) richten zich allemaal in 
de eerste plaats op de therapeutische relatie met de 
cliënt. Ze focussen op diens capaciteiten en autono-
mie, en beschouwen suïcidaliteit als een doelgerich-
te actie. Met andere woorden, in plaats van de suïci-
deneiging te bestrijden, is het belangrijk te begrijpen 
welke functies ze heeft voor de cliënt. Op die manier 
wordt er ruimte gemaakt voor andere perspectieven 
of voor alternatieven voor suïcide.

Een sterkekantenbenadering

Het boek bestaat uit tien hoofdstukken. Het eerste 
hoofdstuk biedt enkele definities en cijfergegevens, 
en maakt vervolgens aan de hand van voorbeelden 
duidelijk wat de sterkekantenbenadering inhoudt. 
De auteurs verwijzen naar recente literatuur en zoe-
ken aansluiting bij de Nederlandse Multidisciplinaire 
richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal ge-
drag (Van Hemert et al., 2012). Die richtlijn behandelt 
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onder andere het maken van contact met de suïcida-
le cliënt, het zorgen voor veiligheid en continuïteit van 
zorg, en het betrekken van naasten; thema’s die in 
het derde hoofdstuk worden uitgewerkt. Het tweede 
hoofdstuk gaat dieper in op het bouwen aan hoop. 
Na een korte uitstap naar de positieve psychologie, 
met begrippen als veerkracht en zelfcompassie, ge-
ven de auteurs concrete voorbeelden (zoals het ma-
ken van een hoopkoffertje) van hoe er in een therapie 
hoopversterkend kan worden gewerkt. Interessant is 
dat de auteurs duidelijk maken hoe woordkeuze en 
taalgebruik een verschil kunnen maken tussen een 
probleemgerichte aanpak en een hoop- of oplos-
singsgerichte aanpak. Het is hierbij belangrijk dat 
er een balans is tussen het exploreren van het pro-
bleem of de probleemervaring (in termen van nega-
tieve emoties, tekortkomingen, mislukkingen) en een 
oplossingsgericht perspectief (sterke kanten, hulp-
bronnen, doelstellingen).
Het vierde hoofdstuk is opgebouwd rond een casus. 
Verschillende onderdelen van een gesprek worden 
geïllustreerd met dialoogfragmenten en overwe-
gingen van de therapeut. Daarna bieden ‘het ver-
volggesprek’ (hoofdstuk 5) en de ‘klinische opname’ 
(hoofdstuk 6) meer inzicht in het behandelproces. In 
hoofdstukken 7 en 8 komen de cliënten en de be-
handelaars aan het woord. De cliënten geven aan 
wat ze belangrijk vonden in de therapie, wat er werk-
te en waarom het werkte. Het was belangrijk voor 
hen om zonder vrees met een ander over suïcidali-
teit te kunnen spreken, beluisterd te worden zonder 
beoordeeld te worden, en beschouwd te worden als 
een volwaardig persoon. Behandelaars geven aan 
dat het belangrijk is om belangrijke beslissingen sa-
men met de cliënt te nemen (bijvoorbeeld: de naas-
ten betrekken of de keuze voor een opname) en om 
transparant te zijn. Hoofdstuk 9 geeft aanwijzingen 
voor zelfzorg van de behandelaar, en hoofdstuk 10 
beantwoordt een serie ‘veelgestelde vragen’, zoals: 
wat als de cliënt niets positiefs meer vindt, wat als 
de situatie verslechtert, wat als ik me als therapeut 
onzeker voel? Het boek sluit af met een literatuurlijst, 
websites en een zaken- en auteursregister.

Heldere inzichten in de therapeutische 
aanpak

Dit boek heeft vele sterktes. Het is zeer toeganke-
lijk geschreven, met een logische opeenvolging van 

hoofdstukken. Het geeft inzicht in een zeer complexe 
problematiek: contact maken met en het behande-
len van een suïcidale persoon. De voorbeelden en 
het casusmateriaal bieden concrete handvatten aan 
de therapeut. Bovenal maakt het boek duidelijk dat 
een therapeutische relatie gebaseerd op een positie-
ve, oplossings- en hoopgerichte houding zeer goed 
werkt bij suïcidale cliënten. De benadering is ook 
compatibel met behandelrichtlijnen zoals vervat in 
de Nederlandse Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek 
en behandeling van suïcidaal gedrag (Van Hemert 
et al., 2012) en de Vlaamse multidisciplinaire richtlijn 
betreffende suïcidaal gedrag voor hulpverleners in 
de gezondheidszorg (Aerts, Dumon, Van Heeringen, 
& Portzky, 2017; Andriessen, 2018; Dumon, Aerts, Van 
Heeringen, & Portzky, 2018). Ten slotte is dit boek ook 
geschikt voor cliënten die kennis willen nemen van 
behandelmogelijkheden. De sobere en verzorgde 
vormgeving draagt bij tot een aangename leeserva-
ring. De helderheid van dit boek maakt het een aan-
rader met stip.
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