
3332

'IEMAND DIE SUÏCIDAAL IS, 
WIL NIET DOOD'

‘Weet je? Iemand die suïcidaal is, wil niet 

dood.’

In de categorie binnenkomers, presenteren 

we u Martin Steendam.

De toon is gezet.

Het is een opmerking die bĳ de leek 

een wenkbrauw doet fronsen. Maar 

iemand als Martin, dagelĳks bezig met 

suïcidepreventie, weet waar hĳ het 

over heeft. ‘Wie suïcidaal is, heeft een 

probleem dat moet worden opgelost.’

Zie daar de essentie van wat natuurlĳk 

een complexe problematiek is. Martin 

vertelt over een onderzoek in de Verenigde 

Staten, waar mensen van de tientallen 

meters hoge Golden Gate Bridge (San 

Francisco) afsprongen. De impact van de 

klap op het water was bĳna altĳd dodelĳk. 

Maar er waren ook overlevenden. ‘En 

die gaven vaak aan dat ze hoopten dat 

iemand ze, lopend over de brug, vóór hun 

sprong had aangeklampt. Om te vragen of 

het wel goed gaat, wat er aan de hand is.’

Even een kleine zelftest: hoe vaak heb 

je zelf eens met zomaar iemand of juist 

een vriendin, vriend, collega of familielid 

gesproken over mogelĳke suïcidale 

gedachten of neigingen? Nooit? Weinig? 

Geen idee? Hoe dan ook: vast niet vaak. 

Het geldt voor velen; geen wonder dat 

suïcides voor veel naasten of andere 

mensen in de omgeving veelal als een 

schok komen, in de categorie ‘niet zien 

aankomen’.

 

Taboe

En dus is signalering het sleutelwoord. 

Een middel als Supranet Community 

moet dat nog meer bevorderen. Het klinkt 

misschien als supersnel internet, maar 

niets is minder waar. Het is de aUorting 

van Suïcide Preventie Actie Netwerk. 

'Een lokale, actiegerichte samenwerking, 

met als gemeenschappelĳk doel het 

voorkomen dat onze medeburgers 

eenzaam en radeloos sterven door 

zelfmoord', aldus Martin.

Hĳ legt uit: ‘Het is gestoeld op twee 

belangrĳke pĳlers: we gaan naar de 

suïcidale mens toe én we werken samen 

met GGD, naasten van cliënten en 

sectoren als onderwĳs, gemeente en 

politie. Alles om eerder te signaleren.’

Supranet Community wordt regionaal 

ingezet. Friesland is daarbĳ aangewezen 

als een vawn de pilots voor de komende 

jaren. De samenwerking krĳgt 

bĳvoorbeeld al in de zorg vorm, want GGD 

is de kartrekker. GGZ Friesland is partner 

Het aantal suïcides in Nederland neemt toe, zo toont recent 
onderzoek. Een initiatief als Supranet Community moet deze trend 
stoppen. Martin Steendam, projectleider Geen Suïcide, vertelt over 

dit fenomeen. En over zichzelf, zĳn drĳfveer én zĳn eigen zorgen.
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 ‘Het is tijd om ervoor te 

Dat het taboe er af gaat’
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