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Soort Boek/ Stijl: Zestien verhalen op basis van interviews met personen die een
zelfmoordpoging hebben overleefd, over o.a. hun motieven,ervaringen en leven. De
verhalen zijn volgens een vast format beschreven, dat de lezer meeneemt en een
duidelijke lijn geeft aan het boek. Daarnaast schrijft Jan Swinkels over achtergronden
van suïcide, en leveren de schrijvers een nawoord, is er aanbevolen literatuur , zijn er
nuttige adressen en een inleiding van Els Borst. De vertellingen staan in de ik-vorm,
zijn indrukwekkend om te lezen en slaan in.

Over de schrijvers: Monique Janssens studeerde communicatie en ethiek, en
werkt als zelfstandig journalist en communicatieadviseur. JT&P is het
communicatiebureau van Monique Janssens, pragmatisch idealist. De missie van
JT&P is het welzijn van mens en dier verbeteren door het inzetten van
communicatie. Meer informatie vindt u op de website: www.jtenp.nl.

Jan Swinkels is psychiater en heeft na de afronding van zijn studie psychiatrie in 1982
diverse functies bekleed in het Academisch Medisch Centrum (AMC/UvA) in
Amsterdam. Hij werkt er sinds 1983 als chef de policlinique psychiatrie en vanaf 1990
tevens als academisch hoofdspecialist. Sinds 1996 is hij tevens vice-voorzitter van het
Onderwijsinstituut Geneeskunde. Hij is hoogleraar richtlijnontwikkeling in de
gezondheidszorg en werkzaam in het AMC bij het academisch zorgprogramma
stemmingsstoornissen. Meer informatie vindt u op de website van de Universiteit
van Amsterdam. Beide schrijvers raakten mede gemotiveerd om dit boek te schrijven
door de suïcide van een persoon in hun directe omgeving.

Korte beschrijving: In dit boek vertellen 16 Nederlanders openhartig over de
achtergronden van hun zelfmoordpoging(en) en de manier waarop zij ervoor en erna
in het leven stonden en staan en tegen leven aankijken. Het zijn Marcel, Tjitske,
Wim, Jack, Elmira, Rob, Ria, Henk, Kuneke, Anita, Rinus, Richard, Ester, Mitchell,
Maarten en Dinie. Monique Janssens schreef hun verhalen op nadat zij deze mensen
geïnterviewd had. In het boek vertellen ze over hun levens waarin veel is gebeurd, en
laten ze zien hoeveel verdriet en pijn iemand kan wegduwen voordat ze een uitweg
zoeken in een zelfmoord, soms gepland, maar vaak in een impuls uitgevoerd. Velen
kenden een rumoerige ,verwarde jeugd, waarin ze vaak verwaarloosd zijn of seksueel
misbruikt. En ook daarna lezen we over vele tegenslagen, mislukken relaties, krijgen
ze een ziekte, raken depressief of psychotisch, voelen zich eenzaam en kunnen hun
draai niet vinden. Ze beschrijven diverse redenen waarom zij een zelfmoordpoging
doen, en vaak meerdere malen, hoe ze daarna geholpen zijn en wat echt hielp. Een
onverwerkt verleden, ingrijpende gebeurtenissen, troosteloosheid, verdriet, wanhoop,
het grijpt je als lezer aan. Ze beschrijven ook hoe ze de poging hebben gedaan, hoe ze
daarna al dan niet geholpen zijn en hoe ze nu tegen leven aankijken en waarom. Vaak
is er opnieuw hoop, en blijheid omdat ze nog leven, maar er zijn ook personen die nog
steeds moeite hebben met het leven. Zij gaan hierop in in verhalen die geordend zijn
in paragraafjes getiteld: de aanloop, de poging, hun toestand, mogelijke keerpunten,
erna, doodswens, anderen en leven. Daarnaast schrijft Jan Swinkels een toelichting



met enige feiten over suïcide in Nederland en gaat hij in op onderwerpen als steun ,
stress, kracht,kwetsbaarheid, psychiatrische aandoeningen, risicofactoren, ethiek en
levert hij tips voor de hulpverlening. Een indrukwekkend boekje.

Wat viel op:Opvallend vond ik dat de personen in dit boek vaak meerdere suïcide
pogingen deden. Dat er vaak sprake was van een chaotische jeugd, seksueel misbruik
in de jeugd, depressies of psychosen. Dat de personen die de poging bewust
voorbereidden vaker zeggen nu nog steeds moeite met het leven te hebben dan
diegene die het impulsief doen. Dat wat helpt om het leven weer te gaan waarderen,
een doel is, steun van lotgenoten of een netwerk met een psycholoog erbij, geliefden
of kinderen. Dat de houding van hulpverleners belangrijk is (zie citaat).Dat de
schrijvers via de weduwe van Philip vragen aan hulpverleners om écht te luisteren
naar hun patiënten en de suïcide neigingen van hun patiënten serieus te nemen.

Citaten:Pag.30:’ Er was één verpleegster die de juiste snaar wist te treffen. Zij was
heel betrokken. Ze raakte een snaar in mij. Ik denk dat verpleegkundigen en artsen
hun eigen ideeën en normen hebben als het om suïcide gaat. Ik weet niet hoe goed ze
zich kunnen verplaatsen in degene die daar ligt. Misschien denken ze wel: iemand die
zichzelf dood wil hebben, moeten we die nog gaan oplappen? Al die moeite terwijl hij
niet eens wil? Een paar weken geleden heb ik zelf een kennis gevonden die een poging
had gedaan. Daarna in het ziekenhuis heb ik ook weer gezien dat er mensen zijn die
er wel mee om kunnen gaan, en mensen die dat minder goed kunnen. Het is ook
moeilijk coor degene die hulp verleent, dat besef ik wel.’
Pag.44-49: ‘Mijn meest serieuze poging was mijn derde en laatste, in 1997. Er was
niks impulsiefs aan; ik heb een half jaar over de voorbereiding gedaan. Voor een
selecte club mensen had ik afscheidsbrieven geschreven; ik had kopieën gemaakt van
mijn niet-reanimeerverklaring, mijn donorcodicil, en dat soort zaken….’ Mijn
rationele blik ziet dat ik een goed leven heb. Ik heb werk, een zoon en een netwerk
waar ik trots op mag zijn. Maar ik vind het leven nog steeds niet leuk.’(..) Ik
functioneer. Leven vind ik elke dag weer een opgave.’
Pag.156: ’Ofwel, zoals de weduwe van Philip het ons schrijft: ‘Dokters en therapeuten,
luistert écht naar uw patiënten. Als zij zeggen dat het niet gaat, gaat het niet. Als zij
zeggen dat ze pijn hebben, hebben ze pijn. Als zij zeggen dat ze het zwart inzien, is dat
niet opgelost met één sussend roze zinnetje als antwoord.’

Recensies:Lezersreactie op Bol.com: 'Mooi, helder, maar niet makkelijk. Ik vind het
een indrukwekkend, verhelderend boek. De verhalen zijn opvallend zakelijk
opgeschreven, hierdoor komen ze soms nogal rauw op je dak vallen. Ik vond dat erg
goed werken. Het zorgde er voor dat ik het boek niet 'in een ruk' uit kon lezen, de
teksten hadden daardoor meer tijd om hun werk te doen. Echt een aanrader.'

F.M. Boon (NBD Biblion): ‘ Suïcides (jaarlijks in Nederland ongeveer 1500) en
suicidepogingen (zeker tien maal zoveel) zorgen voor onnoemelijk veel leed. Voor
goede preventie is inzicht in de beweegredenen wezenlijk. Dit boek bevat zestien
interviews met Nederlanders die ooit poogden een eind aan hun leven te maken, met
daarbij belangrijke achtergrondinformatie en preventie- en omgangsadviezen. De
interviewster is journaliste en communicatieadviseur, de andere auteur is psychiater.
Oud-minister Els Borst beveelt dit boek aan. De interviews geven een uniek,
waarheidsgetrouw en helder beeld van waar en waardoor het 'mis' ging en hoe met
goede hulp en ondersteuning een weg werd gevonden om verder te leven - dat is 'het
tweede leven' uit de titel. Wat deze mensen toen zelf dachten, misten en meemaakten



en hun huidige kijk erop. Qua doel vergelijkbaar, maar toepasselijker en
aansprekender dan het Duitse afscheidsbrievenboek van Udo Grashoff, 'Ik sluit nu
maar af' (2006)*. Toegankelijk, bijzonder belangrijk en nuttig voor professionals,
leken en gespreksgroepen. ‘
EJP:
(http://medischcontact.artsennet.nl/blad/Tijdschriftartikel/Mislukte-
zelfmoordpogingen.htm) : ‘Voor de één is liefdesverdriet de aanleiding en voor
een ander seksueel misbruik: suïcidepogingen. Geen geslaagde pogingen, zoals geen
enkele gevalsbeschrijving in Een tweede leven; Ware verhalen over
zelfmoordpogingen overigens. (…)Janssens en Swinkels hopen dat hun boek ervoor
zorgt dat het onderwerp zelfmoord meer bespreekbaar wordt. (..) Hoewel het boek
zeker niet alleen is gericht op zorgverleners, spreken ze hen in het nawoord wel direct
aan. ‘Dokters en therapeuten, luister echt naar uw patiënten. Als zij zeggen dat het
niet gaat, gaat het niet.’ ‘


