
Persbericht stichting Zorg & Zelfdoding, maart 2021 
Maart 2021 is een belangrijke maand voor Stichting Zorg & Zelfdoding: eindelijk meer oog voor nabestaanden. 

Op 5 maart jl. is het initiatiefwetsvoorstel integrale suïcidepreventie geagendeerd wat na de verkiezingsuitslagen en formatie een positief 
vervolg zal krijgen. Zo steunden vele politieke partijen waaronder D66 het initiatiefwetsvoorstel. Wij zijn als stichting ontzettend blij verrast 
met dit wetsvoorstel, wij hebben vertrouwen in een goed vervolg. Een belangrijke sprong vooruit doordat de overheid een meerjarige 
verantwoordelijkheid draagt voor suïcidepreventie.

Vijf mensen per dag, drie keer meer zelfdodingen dan verkeersdoden in Nederland. Zelfmoord is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren 
van 10 tot 25 jaar. De kosten van een suïcide worden geschat op ongeveer € 1,5 miljoen per zelfdoding*.

Nabestaanden krijgen in het nieuwe preventiebeleid een meer centrale positie, broodnodig vertelt bestuurslid Cunera Brugman van 
Stichting Zorg & Zelfdoding. Onze stichting zet zich vanaf 2013 actief in en voert gesprekken met nabestaanden. We krijgen veel signalen 
over het huidige systeem, aanbodgerichte (na)zorg, wij zetten ons in voor meer vraaggerichte zorg. Verbinding maken, luisteren en vragen 
wat de ander nodig heeft is zo belangrijk, dat vergeten we nog te vaak. Wij kijken als stichting uit naar een vlotte procedure van het 
wetsvoorstel met als streefdatum inwerkingtreding 1 juli 2022.

De urgentie is hoog. Toename van sociaal isolement, depressie en eenzaamheid door corona baart ons zorgen. De inzet voor de komende 
jaren is gericht op meer zorg en nazorg, gemeenten krijgen hierin een regierol. Stichting Zorg & Zelfdoding is blij dat er meer oog voor 
nabestaanden is. Integraal, samen meer mogelijk maken door verbinding tussen professionals, nabestaanden en vrijwilligers. 

preventieve inzet (van jong tot oud)

brede netwerksamenwerking (van politie tot uitvaartorganisaties 
| hele keten)

integrale vraaggerichte zorg, zelfzorg, vergroting veerkracht 
(positieve gezondheid)

nazorg (opvang nabestaanden en kennis | inzicht voor preventieve 
inzet, betere samenwerking en zorg) 

Stichting Zorg en Zelfdoding is zo ook een samenwerking aangegaan met 
Stadsdorp Goud in Amsterdam, er worden gezamenlijk symposia en 
activiteiten georganiseerd voor en door nabestaanden. Asha 
Ramkisoensing voorzitter van Stadsdorp Goud vult aan dat het 
belangrijk is om gezamenlijk de handen ineen te slaan om de positie van 
nabestaanden te versterken, complexe rouw kent namelijk geen 
gemeentegrens. Het aanbod in Zaanstad en Amsterdam is onze basis. 
We zetten ons gezamenlijk in voor meer aanbod, we richten ons nu op 
aanbod in Purmerend.

*bronverwijzing, https://www.113.nl/sites/default/files/113/2020%20middelen/Factsheet-
suicide%20facts%20and%20figures.pdf)
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