1998 – 2018
Ivonne van de Ven stichting bestaat 20 jaar
www.ivonnevandevenstichting.nl

TERUG- EN VOORUITBLIK

Twintig jaar geleden richtten familieleden en vrienden van Ivonne van de Ven de naar haar
genoemde stichting op. Ivonne had een jaar eerder een einde aan haar leven gemaakt. De
gevolgen van haar overlijden op de nabestaanden waren indringend. Ze wilden iets doen en richten
daarom een stichting op met als doel suïcidepreventie en de hulp aan nabestaanden.

Eind jaren negentig was er in Nederland nog maar weinig aandacht voor suïcidepreventie. Het was
voor velen vooral een moeilijk bespreekbaar onderwerp. Er was geen structurele aandacht voor
suïcidepreventie vanuit de landelijke overheid; ook hulpverleningsinstanties waren vooral reactief..
Mede dankzij de inzet van de Ivonne van de Ven Stichting, heeft suïcidepreventie de afgelopen 20
jaar steeds meer gestalte gekregen.

▪

Ons ‘Nationaal Actieplan Suïcidepreventie’ uit 2002 heeft de overheid gestimuleerd om tot structureel
suïcidepreventie beleid te komen.

▪

Op ons initiatief is in 2004 het suïcidepreventiebeleid van NS en ProRail in gang gezet.

▪

De Ivonne van de Ven Stichting was in 2008 mede initiatiefnemer van de Stichting 113.

▪

We hebben het initiatief genomen tot het opstellen en verspreiden van een handreiking voor
journalisten om bij berichtgeving over suïcides het copycat effect te voorkomen.

▪

In de periode 2009/2011 heeft de Stichting meegedacht over een Richtlijn voor hulpverleners
(MDRSG) en het daarin opgenomen bondgenootschap van hulpverleners met naasten.

▪

Ook hebben we in 2017 een handreiking voor naasten van mensen met suïcidaal gedrag uitgebracht:
10 Tips voor naasten.

De Stichting heeft periodiek de Ivonne van de Ven-prijs uitgereikt en brengt jaarlijkse Verhalenbundels met
verhalen van nabestaanden uit.
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Het werk van de Stichting is niet voltooid. Onze streefdoelen voor 2018-2020 zijn:
1. De Ivonne van de Ven Stichting sluit zich aan bij de Zero Suïcide-beweging in de zorg.
Een inspirerend doel dat staat voor een samenleving waarin wij ons niet neerleggen bij
suïcide. Zero suïcide benadrukt de waarde van het leven. Het beoogt een vroegtijdig
signaleren van suïciderisico’s en adequate hulpverlening. Gekoppeld aan bondgenootschap
tussen hulpverleners en naasten. Bovendien een houding om steeds te blijven leren van
wat goed gaat en wat beter kan. Wij dragen er aan bij dat alle zorginstellingen het Zero
perspectief omarmen.
2. Signalering, behandeling en begeleiding van cliënten met suïcidaal gedrag maakt geen vast
onderdeel uit van de opleidingen voor hulpverleners. Zij leren nu veelal vooral in de
praktijk hoe met suïcidale cliënten om te gaan. Hun competenties schieten dan soms
tekort. Terwijl onderzoek laat zien dat het aantal suïcides meteen omlaag gaat als
hulpverleners geschoold zijn. Wij zetten ons er voor in dat suïcidepreventie een vast plaats
krijgt in de opleiding van alle betrokken hulpverleners.
3. De samenwerking tussen hulpverleners en naasten staat nog in de kinderschoenen. Terwijl
de Richtlijn voor hulpverleners dit toch benoemt als één van de standaarden voor goede
zorg. Wij bevorderen dat zorginstellingen deze kwaliteitsstandaard in hun beleid opnemen
en er ook actief inhoud aan geven. We maken dit zichtbaar door concrete voorbeelden van
effectieve samenwerking
De Ivonne van de Ven Stichting is een netwerk van direct betrokkenen (naasten, nabestaanden en
ervaringsdeskundigen). Wij geven stem aan hun ervaringen en presenteren deze aan de overheid,
de politiek, zorginstellingen en breder in de maatschappij om er van te leren en om tot steeds
betere suïcidepreventie te komen. Wij dragen er aan bij dat direct betrokkenen zich
maatschappelijk steeds meer gaan manifesteren en beogen hiermee een brede beweging te
worden die met ons streeft naar Zero Suïcide.
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