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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

Hoe gaan mannen om met een ingrijpend verlies? De ervaring leert dat zij dat vaak 

anders doen dan vrouwen. Die zijn geneigd tot praten, ze zoeken steun bij elkaar of hulp 

bij een therapeut. Voor een man is niets zo frustrerend als het verlies van controle. Als 

een probleem onoplosbaar is, kan de onmacht ondraaglijk worden. Menig man valt 

terug op destructief gedrag. Isolement ligt op de loer, met suïcide als uiterste 

consequentie: mannen plegen twee keer vaker zelfmoord dan vrouwen.  

 

Hoe ziet de innerlijke wereld van een rouwende man eruit? Hoe is hij het beste te 

helpen? Wim van Lent en Tim Overdiek, beiden gespecialiseerd in de behandeling van 

rouw bij mannen, schreven met Als de man verliest een waardevol boek vol lessen en 

inzichten, gebaseerd op hun rijke ervaring met mannen die door tegenslag zijn geveld. 

Daarnaast interviewden zij bekende Nederlandse mannen, die openhartig vertellen over 

hun ervaringen: Humberto Tan over de dood van zijn twee broers, Douwe Bob over zijn 

liefdesverdriet, Ahmed Marcouch over zijn achtergelaten moederland, Marc de Hond 

over zijn gezondheid, A.F.Th. van der Heijden over zijn zoon en Falko Zandstra over de 

pijn bij een dreigend faillissement. Als de man verliest is een aangrijpend en inzichtrijk 

boek, voor zowel mannen als vrouwen. 

 

Over de auteur: 
Tim Overdiek (1965) is schrijver en therapeutisch coach. Hij was jarenlang journalist, 

onder meer voor NOS Nieuws. Op zijn dertiende verloor hij zijn vader en in 2009 

overleed zijn vrouw Jennifer. Daarover schreef hij Tranen van liefde. 

 

Wim van Lent (1958) is therapeut en mede-eigenaar van Opleidingen Land van Rouw. 

Zijn praktijk De Mannenboom is gevestigd in Nijmegen.  

 

Inzien: 

https://www.uitgeverijbalans.nl/leesfragment-uit-als-de-man-verliest-van-tim-

overdiek-en-wim-van-lent/  

 

Extra/recensies: 

 

‘Als de Man Verliest grijpt je gelijk bij de strot en sleurt je zo het boek in. Wat een boek. 

Er was al veel over verlies, Verlies van een geliefde, je gezondheid, werk en wat al niet. 

Maar nog geen specifiek voor mannen. Nu wel. Aangrijpende en eerlijke verhalen van 

bekende lui wisselen af met uitleg, tips en wat theorie over waarom en hoe als ‘t gaat 

over hoe mannen hun verlies nemen, of eigenlijk niet. Lees maar. 

Zeer aanbevolen!’ (bol.com) 
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