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deringsmogelijkheden voordoen.
Deze valkuilen en deze sterke
kant beschrijft Coché in haar boek.
Zij heeft een aantal aspecten van wat
een groepsproces met partners zo
uniek maakt een aantal keer bijzonder
goed weergegeven. Zeker biedt het
boek inspiratie. De liefde, de grote
kennis en het enthousiasme van de
auteur werkten op mij aanstekelijk.
Zo heb ik tijdens het lezen regelmatig
gedacht dat de door de auteur maar
even aangestipte emotionally focused
therapy goed in dit kader zou passen
en beter uitgewerkt zou kunnen worden – zoals bijvoorbeeld in Nederland
Justine van Lawick en Lia Felix dat
doen in het Lorentzhuis in hun korte
maar intensieve parengroepen.

	Maar er komt wel heel veel heel
kort aan bod. Dat opsommerige is een
nare kant aan dit boek. Er is soms een
overdosis aan onderwerpen- en namennoemerij, nogal eens zonder veel
toelichting. Juist doordat de schrijfster
dit alles bij elkaar voegt en de ultrakorte voorbeelden nogal eens aan de
voorgaande tekst voorbijgaan, veel wil
benoemen en verantwoorden én beknopt wil zijn, leidt dit ten slotte tot
een opeenstapeling van conceptuele
definities en minifragmentjes. Dat
werkt soms storend. Het boek had
veel kunnen winnen als het niet zo’n
vreemde melange van leerboek, naslagwerk en vertelling zou zijn.
Jaap Zoetmulder

❧
Omgaan met borderline. Een praktische gids voor naastbetrokkenen
Erwin van Meekeren & Hans de Jong (2010). Amsterdam: Boom. 143 pp.
€ 22,50. ISBN 978 94 6105 040 3.

Bovenstaand boekje kwam net uit
toen mijn recensie van Kreger (2010)
over hetzelfde onderwerp al ter perse
was (Systeemtherapie, 22.3, p. 210-11).
Al is in de systeemtherapie de diagnose borderline niet onomstreden, ze

is toch een maatschappelijke realiteit.
Daarom wil ik beide boeken voor de
naasten van borderlinepatiënten toch
even vergelijken. Omgaan met borderline heeft een paar sterke punten waardoor dit voor mij eerste keus zou zijn
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om familie en vrienden aan te bevelen.
	Het is kort en compact en daardoor laagdrempeliger dan het dikke
boek van Kreger, dat meer geschikt is
voor mensen die graag nog meer lezen. Het vormt een tweeluik met het
Boom Hulpboek Borderline van Spaans
en Van Meekeren (2006) voor de borderlinepatiënt zelf. Het bespreekt de
Nederlandse behandelsituatie en
Nederlandse literatuur, websites en
organisaties. Het allersterkste punt
vind ik dat de auteurs veel aandacht

besteden aan het belang en het recht
van naasten om in de behandeling betrokken te worden, en daarvoor verwijzen naar de Multidisciplinaire richtlijn persoonlijkheidsstoornissen.
Jolanthe de Tempe
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