
               

Suïcide(preventie) bespreekbaar maken 
Gesprekken voeren via de film ‘WAAROM NIET EERDER’ 
 
Veel mensen zetten zich vanwege hun beroep en/of persoonlijke betrokkenheid actief in voor  
suïcidepreventie. Wil jij met jouw team/organisatie/bestuur dit onderwerp bespreekbaar maken? 
Dan kun je gebruik maken van de film WAAROM NIET EERDER van GGD IJsselland en 113 
Zelfmoordpreventie. Deze film toont hoe gewerkt wordt aan suïcidepreventie en laat de noodzaak 
zien. Speciaal voor de agrarische sector is een 10-minutenversie van de film gemaakt: 'Waarom niet 
eerder'(verkorte versie voor en over de agrarische sector). De film en onderliggende leidraad helpen 
om het onderwerp zorgvuldig te bespreken. 
 
Voorafgaand aan het gesprek 
Het bespreken van het onderwerp suïcide en suïcidepreventie maakt soms veel los bij mensen. Het is 
belangrijk om je daar bewust van te zijn. Organiseer waar mogelijk ‘een luisterend oor’ tijdens en na 
het gesprek. Het liefst iemand die de volgende dag ook bereikbaar is.  
 
Het gesprek zelf (een uur) 

• Aanleiding voor het maken van deze film 
o Project ‘Zelfmoord? Praat erover!’ regio IJsselland (Zelfmoordpreventie - GGD IJsselland) 
o Wens om taboe te doorbreken en onderwerp op ‘laagdrempelige’ manier bespreekbaar 

te maken 

• Een aantal doelen: 
o Mensen bewust maken! 
o Het leggen van een fundament voor het praten over suïcide en suïcidepreventie. 
o De breedte van het onderwerp belichten. 
o Specifieke aandacht voor agrariërs als risicogroep. 
o Mensen laten nadenken over hun eigen mogelijkheden: Wat kan ik zelf doen? Waar heb 

ik anderen bij nodig? Wat is nodig om gezamenlijk op te trekken? 

• Boodschappen voorafgaand aan het zien van de film: 
o Het taboe maakt dat mensen het onderwerp graag uit de weg gaan en er niet de tijd voor 

(kunnen/willen/durven) nemen 
o Deze film duurt krap 10 minuten en laat vele mensen aan het woord. Wij willen jullie 

uitnodigen om de tijd te nemen om deze film te bekijken. 

• Neem na het zien van de film even de tijd om te laten bezinken.  

• Vragen voor een gesprek over de film: 
o Wie zou er op dit moment iets willen zeggen n.a.v. wat we gezien hebben? 
o Wat doet deze film met jou? 
o Waarom rust er volgens jou een taboe op dit onderwerp?  
o Wat vind jij moeilijk aan een gesprek hierover, ervaar je zelf belemmeringen?  
o Waar zie jij voor jezelf kansen om je steentje bij te dragen aan de preventie van suïcide? 
o Wat of wie heb je daarvoor nodig? 
o Wat zou jouw eerste stap kunnen zijn om beweging in gang te zetten? 
o Wat neem je je voor na deze bijeenkomst? 

 
Benoem aan het eind van het gesprek specifiek: 

• In het geval er tijdens en na afloop van de bijeenkomst een ‘luisterend oor’ georganiseerd is, dit 
nog een keer benoemen. 

• De huisarts benoemen als belangrijke ingang voor hulp. 

• De hulplijnen van 113 Zelfmoordpreventie: 113 of 0800-0113. 

• Bij acuut gevaar: 112. 

• Voor informatie over dit onderwerp in de agrarische sector: www.agrozorgwijzer.nl. 

https://www.youtube.com/watch?v=tpLJjC54aAQ
https://www.youtube.com/watch?v=7Z4Daohxtj8&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=7Z4Daohxtj8&t=2s
https://www.ggdijsselland.nl/home/mijn-gezondheid/zelfmoordpreventie/
www.agrozorgwijzer.nl

