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Soort boek/Ziekte/Stijl:  

In deze Verhalenbundel 2018-2019 van de Ivonne van de Ven Stichting vertellen 

directbetrokkenen én hulpverleners over hun steun en zorg voor mensen met suïcidaal 

gedrag. De hoopvolle verhalen in deze bundel bieden perspectief. Toch had de zorg voor 

mensen met suïcidaal gedrag in deze situaties in veel gevallen beter gekund.  In 

hoopvolle verhalen, zoals over IHT, vertellen directbetrokkenen en hulpverleners hoe 

samenwerking tussen hen wél mogelijk bleek, ook binnen de huidige privacyregels. Ook 

laat een hoopvol verhaal zien hoe een GGZ-instelling zelf met een scholingsprogramma 

kan voor-komen dat haar medewerkers handelingsverlegen zijn in het werken met 

mensen met suïcidaal gedrag. Hoopvol is ook het verhaal over de inzet van EMDR in de 

begeleiding van een nabestaande na een suïcide.  Daarnaast zijn er veel indringende 

verhalen van directbetrokkenen, die naast lichtpuntjes laten zien wat er misging in hun 

situatie. Zij hebben een dierbare verloren en zijn gestuit op tekortschietende hulp. Ook 

voelden deze vertellers zich vaak machteloos vanwege het gebrek aan samenwerking 

met hulpverleners.  De kern van de verhalen van de nabestaanden, van de naasten én 

van de hulpverleners is dat suïcides voorkomen kunnen worden met het serieus nemen 

van het suïcidale gedrag, met oprechte aandacht, door suïcidaliteit bespreekbaar te 

maken, met goede samenwerking tussen hulpverleners en naasten en met flexibiliteit 

vanuit de hulp-verleningsorganisatie. Alle vertellers delen hun verhaal om dit te 

bevorderen.  De Ivonne van de Ven Stichting pleit er op basis van deze 21 verhalen voor 

om ten behoeve van suïcidepreventie leer- en verbeterprocessen te organiseren op 

individueel niveau, op organisatieniveau en breder in de maatschappij (systeemniveau). 

In deze bundel zijn tal van aanknopingspunten genoemd om op al deze niveaus aan de 

slag te gaan met leren en met verbeteren van de zorg voor mensen met suïcidaal gedrag. 

 

Over de auteur: 
De Ivonne van de Ven Stichting werd in 1998 opgericht. Van de oprichters van deze 
stichting was Ivonne een zus en vriendin. Na een vaak gelukkig, ondernemend en 
avontuurlijk bestaan, nam zij in 1997 het besluit een eind aan haar leven te maken. Zij 
was toen 32 jaar. 
 
Gedurende de laatste jaren en maanden van haar leven werd door familie en vrienden 
deelgenomen aan kringgesprekken, georganiseerd in het psychiatrisch ziekenhuis waar 
zij een aantal keren is opgenomen. Hoewel zij goed ingelicht waren over psychiatrische 
en emotionele problemen, voelden ze zich machteloos over iets dat Ivonne bijna als 
natuurlijke ramp overviel. 
 
Het ontbrak hen, maar ook de specialisten, aan werkelijk inzicht in de kern van haar 
problemen. Ondanks alle pogingen, heeft niemand haar uiteindelijk kunnen helpen. 



 
De gevolgen van haar overlijden op de nabestaanden waren indringend. De gevoelens 
van onmacht hebben hen ertoe aangezet een stichting op te richten die als doel heeft een 
bijdrage te leveren aan suïcidepreventie en de hulp aan nabestaanden. 
 
 
 
Extra/recensies: 

 

‘’Onze missie: De Ivonne van de Ven Stichting zet zich in om suïcides te voorkomen en 

de pijn, het verdriet, de wanhoop en de eenzaamheid, die met suïcidaliteit gepaard gaan 

bespreekbaar te maken.’’ https://ivonnevandevenstichting.nl/  

 

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/besteed-in-

opleiding-meer-aandacht-aan-suicidepreventie-.htm  
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