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In hoofdstuk een hebben we hopeloosheid en afname in positief toekomstdenken 

geïntroduceerd als kernaspecten in het suïcidaal proces. We zijn ingegaan op het 

begrip suïcide ideatie en de behandeling daarvan. Het onderzoeksdesign, de 

instrumenten en het onderzoeksplan gebruikt in deze gerandomiseerde klinische 

studie (RCT) zijn geïntroduceerd. Het tweede hoofdstuk beschrijft de manier waarop 

de studie is geïmplementeerd. Het was ons doel een bondige, korte interventie te 

ontwikkelen die gemakkelijk te implementeren zou moeten zijn in de praktijk van de 

reguliere geestelijke gezondheidszorg. Een methode die beschikbaar zou moeten zijn 

voor een brede groep patiënten in de GGZ. In hoofdstuk drie hebben we de primaire 

onderdelen van de training besproken, samen met hun theoretische achtergrond. 

Probleemoplossing, of doelgerichtheid zoals we het genoemd hebben, cognitieve 

therapie en risicovermindering waren de belangrijkste elementen. Onze interventie 

had tot doel suïcide ideatie te verminderen, door het stimuleren van positief (of beter 

gezegd: realistisch) toekomstdenken. In hoofdstuk vier is verder ingegaan op suïcide 

ideaties in een bredere context. In het vijfde hoofdstuk is het belang van 

tijdsperspectief, iemands tendens zich in zijn denken te richten op positieve of 

negatieve zaken uit het verleden, het heden, of de toekomst, verder uitgediept. We 

hebben suïcidale patiënten vergeleken met niet-suïcidale patiënten op het gebied van 

tijdsperspectief, persoonlijkheid, ernst van de pathologie en van depressie. We 

kwamen tot de conclusie dat een tendens om je te focussen op negatieve 

herinneringen gerelateerd is aan de ernst van de persoonlijkheidsproblemen. Verder 

vonden we een relatie tussen een lagere toekomstgerichtheid en suïcidaliteit. 

In hoofdstuk zes werd onze hypothese bevestigd dat suïcidale patiënten minder dan 

niet-suïcidale patiënten in staat zijn positieve gedachten over de toekomst te 

genereren. Daarnaast lieten onze bevindingen zien dat suïcidale patiënten minder 

goed in staat zijn positieve gedachten over het heden onder woorden te brengen. Het 

zevende hoofdstuk richtte zich op tijdsperspectief-profielen, in een tweede grotere 

steekproef. We onderscheidden een specifiek patroon van ZTPV (tijdsperspectief) 

subscores onder niet suïcidale depressieve patiënten. Een kenmerkende verhouding 

tussen de drie tijdsframes (verleden, heden en toekomst) in vergelijking met suïcidale 

patiënten: lagere Negatief Verleden, hogere Positief Verleden en lagere Fatalistisch 

Heden scores, met licht verhoogde Toekomst scores. We konden twee kenmerkende 

suïcidale clusters onderscheiden: een ernstiger depressieve subgroep (hogere 
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Negatief Verleden scores), en een toekomst georiënteerde subgroep (hogere 

Toekomst scores, lager Negatief Verleden en lager Fatalistisch Heden). We vonden 

dat tijdsperspectief, gemeten met de ZTPV, stabiel is over de tijd, wat een indicatie 

kan zijn voor tijdsperspectief als karaktertrek. We vonden geen verschillen tussen 

suïcidale- en niet-suïcidale proefpersonen op het gebied van gedachten over leven na 

de dood (Transcendentaal Toekomstdenken). 

In hoofdstuk acht richtten we ons op de tweede onderzoeksvraag, namelijk het effect 

van onze Toekomstgerichte groepstraining voor suïcidale patiënten (TGT). We 

concludeerden dat patiënten die vaker dan zes van de tien bijeenkomsten aanwezig 

waren minder suïcidaliteit rapporteerden op vraag 9 van de BDI-II. Hoewel we enig 

aanvullend effect vonden op suïcide ideatie (Cohen’s d = .2 tot .3), was dit effect niet 

statistisch significant. De groep van mensen die vaker dan zes keer kwamen waren 

minder depressief (d = .4) en door TGT verminderde de last en de symptomen die ze 

hadden, een indicatie voor een verbeterde kwaliteit van leven dan in de groep 

deelnemers die alleen de gebruikelijke behandeling kregen. We vonden geen 

verschillen op het gebied van parasuïcidaal gedrag, behalve dat TGT beschermend 

lijkt te werken tegen overmedicatie zonder doodsintentie. 

In het afsluitende negende hoofdstuk zijn de uitkomsten op de onderzoeksvragen 

besproken in een wat breder kader, zijn de theoretische en praktische implicaties aan 

bod gekomen, evenals de beperkingen van het onderzoek en enkele ideeën over 

vervolgonderzoek.
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