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Ben jij een nabestaande van iemand die door suïcide om het leven is gekomen?
Heb je zelf ervaring met suïcidale gedachten?
Is er iemand in jouw omgeving die met suïcidale gedachten worstelt of een poging heeft gedaan?
Ben je een arts of hulpverlener die graag goede zorg wil geven aan mensen met suïcidaal gedrag?
Wil je vanuit je maatschappelijke betrokkenheid steun geven aan betere suïcidepreventie?
Oproep
Ondersteun deze petitie om suïcidepreventie structureel op te nemen in de opleiding van artsen en hulpverleners.
Ga naar https://voorkomsuicide.petities.nl en onderteken.

Nabestaanden en naasten van iemand met suïcidaal gedrag signaleren dat de zorg voor en veiligheid van hun dierbaren
vaak onvoldoende gegarandeerd zijn. Hun signalen laten zien dat de ‘Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal
Gedrag bij artsen en hulpverleners’ nog lang niet altijd als uitgangspunt geldt voor hun handelen. Veel hulpverleners zijn
onvoldoende opgeleid om deze richtlijn toe te passen. Zo ontstaat vermijdbare gezondheidsschade door gebrekkige of
onveilige zorg.
Een verbijsterend feit: Artsen en hulpverleners leren in hun opleidingen niet structureel hoe ze zorg moeten verlenen aan
mensen met suïcidaal gedrag. Er is daardoor te vaak sprake van handelingsverlegenheid.
Een hoopgevend feit: Uit onderzoek blijkt dat gerichte scholing van artsen en hulpverleners bijdraagt aan het verminderen
van het aantal suïcides en pogingen daartoe.
Steun deze petitie: Structurele aandacht voor suïcidepreventie en patiëntveiligheid in de opleiding van zorgprofessionals is
dringend nodig. Daarom vragen wij jouw steun om bij de Minister en Staatssecretaris van het ministerie van VWS met
kracht aandacht te vragen voor suïcidepreventie en patiëntveiligheid in de opleidingen van zorgprofessionals. Zij gaan
namelijk over de opleidingseisen voor zorgprofessionals.
Resultaat van de actie:
1.

Wettelijk vastleggen: De Minister van VWS draagt er zorg voor dat in de opleidingseisen voor de uitoefening van
het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, verpleegkundige, POH-er, huisarts en andere relevante
beroepsgroepen, kennis en vaardigheden, die nodig zijn voor suïcidepreventie, expliciet benoemd worden. De
Minister legt dit per Algemene Maatregel van Bestuur vast in de wettelijke opleidingseisen.

2.

Structurele plaats in de opleiding: Beroepsverenigingen en beroepsopleidingen zorgen ervoor dat kennis en
vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats hebben in de bachelor- en masteropleidingen, hbo
opleidingen en in de postacademische BIG-opleidingen van de genoemde zorgprofessionals.

In 2017 zijn in Nederland 1917 mensen overleden door suïcide. Ook zijn er zo’n 15.000 mensen na een poging behandeld in
het ziekenhuis. Met tijdige en passende zorg en met openheid voor de signalen van naasten, kunnen veel van deze suïcides
en pogingen voorkomen worden.
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Het illustreert dat opleiding op het gebied van suïcidepreventie nodig is. Artsen en hulpverleners kunnen zo op
professionele wijze hulp geven aan mensen met suïcidaal gedrag. Zij leren dit nu meestal pas al doende tijdens hun werk. Zij
lopen hiermee tevens het risico op een trauma als zij een cliënt verliezen.
Het onderstaande comité van aanbeveling, dat bestaat uit directbetrokkenen, experts, wetenschappers, artsen,
hulpverleners en bestuurders roept u op de petitie te ondertekenen.
Directbetrokkenen
Tamara Baars, Nabestaande
Merel Barends, Nabestaande
Danielle Berndsen, Nabestaande
Koos de Boed, Ervaringsdeskundige1
Ida Bontius, Nabestaande
José ten Brinck, Nabestaande, naaste en ervaringsdeskundige
Simone de Bruijn, Ervaringsdeskundige
Catrijn Cetin, Nabestaande
Henny van Extel, Nabestaande
Anne Gaijmans, Ervaringsdeskundige
Carien van Geffen, Nabestaande
Elwin Goedgedrag, Ervaringsdeskundige
Rian de Heus, Nabestaande
Hilde Hofland, Nabestaande
Age Niels Holstein, Nabestaande en ervaringsdeskundige
Marijke Josephus Jitta, Nabestaande en psychiater
Menno van Leeuwen, Nabestaande
Yvonne Lommerde-Braakhekke, Nabestaande
Stanneke Lunter, Nabestaande en psychiater
Dieneke Mandema, Nabestaande
Doremieke van Nieuwland, Nabestaande, maatschappelijk
werker.
Feike Santbergen, Nabestaande
Geertje Spijkerman, Nabestaande
Inge Timan, Nabestaande
Miranda van der Vegt, Nabestaande
Lidwien van de Ven, Nabestaande
Menno Visser, Directeur Turning Point en nabestaande
Nathan Vos, Nabestaande
Astrid van Vugt, Nabestaande
Ineke de Waard, Nabestaande
Nanette Waterhout, Nabestaande en ervaringsdeskundige
Esmeralda Wekker, Nabestaande en arts
Jan van Wieren, Nabestaande
Antwan Wiersma, Nabestaande
Ria Westra, Nabestaande

Wetenschappers
Professor dr. Arnoud Arntz, Klinische psychologie
Dr. Wouter van Ballegooijen, Klinische Psychologie
Drs. Jaël van Bentum, AIO
Dr. Derek de Beurs, Onderzoeker en trainer
Professor dr. Pim Cuijpers, Klinische-, neuro- en
ontwikkelingspsychologie
Professor dr. Tobi Graafsma, Klinische (kinder- en jeugd)
psychologie Anton de Kom Universiteit van Suriname
Dr. Marieke de Groot, Psychologie, onderzoeker
Professor dr. Cornelis van Heeringen, Psychiatrie, Universiteit
Gent; Directeur, Eenheid voor Zelfmoordonderzoek
Professor dr. Ad Kerkhof, Klinische psychologie, psychopathologie
en suïcidepreventie
Professor dr. Jos de Keijser, Psychologie en rouw na suïcide
Drs. Bert van Luijn, Klinische psychologie
Drs. Chani Nuij, AIO, naaste en hulpverlener
Professor dr. Gwendolyn Portzky, Geneeskunde en
Gezondheidswetenschappen, Universiteit Gent; Directeur VLESP
Dr. Maartje Schoorl, Klinische psychologie
Professor dr. Jan Smit, Psychiatrie
Artsen en hulpverleners
Cathelijn Aukes, Huisarts
Chloë Bollen, Psychiater
Dr. Erik van Duijn, Psychiater en opleider
Lotte Haverkamp, Psycholoog
Cornelis van Houwelingen, Psychiater en onderzoeker
Annemiek Huisman, Psycholoog
Joske van Huygevoort, Klinisch psycholoog, opleider en supervisor
Carla Rus, Arts-psychotherapeut, oud-psychiater
Martin Steendam, Klinisch psycholoog GGZ Friesland
Lia Verlinde, Ouderen psychiater en opleider psychiatrie
Bas Verwey, Psychiater
Hans van der Weijden, Verpleegkundig specialist GGZ
Remco de Winter, Psychiater
Bestuurders
Marjan ter Avest, Directeur MIND
Jacobine Geel, Voorzitter bestuur GGZ Nederland
Jan Mokkenstorm, Psychiater, voorzitter raad van bestuur 113
Zelfmoordpreventie

Experts diverse sectoren
Laura Boelsma, NS
Marion Ferber, Onderwijs, jongeren en zorg
Marian de Groot, Onderwijs, hbo en wo
Lyna Polikar, Psycholoog, suïcidepreventie GGD Amsterdam
Esther Tossaint, Korpspsycholoog Politie
Roald van de Valk, ProRail
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Een ervaringsdeskundige is iemand die zelf suïcidaal is of is geweest en soms vanuit die ervaring bijdraagt aan suïcidepreventie.
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