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Tweede Kamer neemt petitie in ontvangst: 
Suïcides voorkomen door opleiding van artsen en hulpverleners  

 
De petitie is 8852 keer ondertekend (15-10-2019) 
De Ivonne van de Ven Stichting en professor Ad Kerkhof namen het initiatief tot 

deze petitiei samen met een breed comité van aanbeveling.  

 
De ondertekenaars willen bereiken dat alle artsen en hulpverleners - of ze nu 

opgeleid zijn in Groningen, Amsterdam of Maastricht - beschikken over de 

nodige bekwaamheden voor de behandeling van mensen met suïcidaal gedrag.  

 

Quote ondertekenaar Tamara Baars: Maar zit suïcidepreventie dan nog niet in de opleidingen 

van zorgprofessionals? Dat lijkt me zo vanzelfsprekend! 

 

  

      

 
Om het aantal suïcides terug te dringen is het nodig suïcidepreventie een structurele plaats te 

geven in de opleidingen van artsen en hulpverleners.  

Dan hebben zorgprofessionals een goede basis als zij te maken krijgen met patiënten met suïcidaal 

gedrag. Nu ontbreekt het hen te vaak aan de nodige bekwaamheden. De veiligheid van kwetsbare 

patiënten is in het geding.  

De ondertekenaars vragen van de Tweede Kamer te bevorderen en te faciliteren: 

 

1. Vastleggen in landelijke opleidingseisen:…dat beroepsgroepen kennis en 

vaardigheden, die nodig zijn voor suïcidepreventie, opnemen in hun opleidingsplannen met 

een focus op 2020. En dat zij daaruit consequenties trekken voor de landelijke 

opleidingseisen voor de uitoefening van het beroep van psycholoog, psychiater, SEH arts, 

verpleegkundige, POH-er, huisarts en andere relevante beroepsgroepen. 

2. Structurele plaats geven in de opleiding: …dat beroepsopleidingen ervoor zorgen dat 

kennis en vaardigheden voor suïcidepreventie een structurele plaats hebben in de bachelor- 



en masteropleidingen, hbo opleidingen en in de postacademische opleidingen van de 

genoemde zorgprofessionals. 

 

Verbijsterende feiten 

 Nabestaanden vertellen regelmatig over onveilige zorg voor hun dierbaren omdat artsen en 

hulpverleners handelingsverlegen zijn. ii 

 Suïcidepreventie ontbreekt in de landelijke opleidingseisen van artsen en hulpverleners. iii 

 Hulpverleners passen de geldende richtlijnen van hun beroep onvoldoende toe.iv 

 

Suïcide raakt veel mensen  

Een suïcide of een suïcidepoging is een vreselijke gebeurtenis voor alle betrokkenen. Per suïcide 

gaat dit om ongeveer 135 mensen.  

Er gaan te veel mensen dood door suïcide. Onnodig. Als de juiste hulp op het juiste moment 

voorhanden zou zijn geweest had het niet zo ver hoeven komen. En onvrijwillig. Want verreweg de 

meeste mensen die overlijden aan suïcide willen helemaal niet dood.  

In 2018 stierven in Nederland 1829 mensen door suïcide (CBS). Zo’n 15.000 zelfbeschadigende 

pogingen leidden tot behandeling in het ziekenhuis. 

 

Om suïcides te voorkomen is het van groot belang dat artsen en hulpverleners al in hun 

basisopleiding leren hoe met suïcidale patiënten om te gaan en daarbij samen te werken met 

naasten. Onderzoek o.a. van de WHO laat zien dat passende scholing van zorgprofessionals leidt 

tot minder suïcides.v 

 

Meer informatie: www.ivonnevandevenstichting.nl 

Ida Bontius, secretaris Ivonne van de Ven Stichting (06 53749281) 

Professor Ad Kerkhof (06 13979754) 

 

Praten over zelfdoding kan bij de landelijke hulplijn 113 Zelfmoordpreventie telefoon:  

0900-0113 of www.113.nl 

 
                                                
i
https://voorkomsuicide.petities.nl 
ii
https://ivonnevandevenstichting.nl/zie: Verhalenbundel 2016, 2017 en 2018-2019  

iii
https://ivonnevandevenstichting.nl/petitie/ zie: Achtergrond document professor Ad Kerkhof 

iv
https://www.ggzrichtlijnen.nl/suicidaal-gedrag zie: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling 

suïcidaal gedrag  
vZie ook de volgende publicaties: 

- Kapur, N. , Ibrahim, S., While, D., Baird, A., Rodway,A., Hunt, I.M., Windfuhr,K., Moreton,A., Shaw, J., &Appleby,L., (2016). 

Mental health services changes, organizational factors, and patient suicide in England in 1997-2012: a before and after study. 

The Lancet Psychiatry, doi: 10. 1016/S2215-0366(16)30023-2 

- De Beurs, D.P., De Groot, M.H., De Keijser, J., Van Duijn, R.F.P. & Kerkhof, A.J.F.M. (2016). Evaluation of benefit to patients of 

training mental health professionals in suicide guidelines: cluster randomised trial. British Journal of Psychiatry. Dot: 

10.1192/bjp.bp. 114.156208) 

- While D, Bickley H, Roscoe A, et al. Implementation of mental healthservice recommendations in England and Whales and 

suicide rates 1997-2006: a cross-sectional and before-and-after observational study. Lancet. 2012;379:1005-12 

- De WHO en de IASP hebben het verbeteren van de opleidingen van artsen en andere hulpverleners in de gezondheidszorg 

aangemerkt als een van de belangrijkste evidencebased strategieën in nationale suïcidepreventie programma’s. Zie: National 

suicide prevention strategies: progress, examplesand indicators. ISBN 978-92-4-151501-6; © World Health Organization 2018. 
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