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De laatste vijf jaar is het aantal zelfmoorden in Ne-
derland met een schrikbarende 30% toegenomen. Op 
dit moment overlijden jaarlijks zo’n 1750 wanhopige 
mensen in ons land. “Wanneer ik met pensioen ga, dan moet 
dat aantal gehalveerd zijn”, zegt Jan Mokkenstorm, di-
recteur van 113Online. Als psychiater komt hij veel in 
aanraking met het onderwerp en is hij begaan met het 
isolement van degenen die aan zelfmoord denken. Hij 
wil daarom de komende vijftien jaar hard werken aan 
het doorbreken van die isolatie. Na een gesprek met 
hem ben ik overtuigd dat dit het verschil kan maken!

KANTELENDE OPVATTINGEN
113Online gebruikt het woord zelfmoord bewust. 
“Het is geen fijn woord, maar door het te vermijden zou het 

taboe om er over te praten blijven bestaan”, zegt Jan.Want 
juist het doorbreken daarvan is zo belangrijk! Met de 
landelijke agenda suïcidepreventie (zie kader) zijn de 
politieke wil en de plannen er inmiddels. “Maar dat is 
niet vanzelf gegaan!”, zegt Jan.

Hoe is het dan ooit begonnen? Wanneer je terug gaat in 
de tijd, valt op dat het aantal zelfmoorden niet gedaald 
is sinds de jaren ’80. Nederland stond daarmee in de 
middenmoot van Europa. Jan: “De opvatting in die tijd 
was: ‘Dit is wat het is’ en men ging ervan uit dat er niet veel 
aan te doen was.” Het beleid kwam er in feite op neer 
dat ‘iedereen zijn best zou doen om dit tegen te gaan’, 
maar er werden geen doelen gesteld. 
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WARE WOORDEN

Als ik eens in de rats zat, zei 
mijn opoe altijd bemoedi-
gend: “Lieve schat, het is nooit 
zo duister of het wordt wel weer 
licht”. Deze positieve en 
ware woorden zijn mij op 
het hart geschreven. Als we 
ons al lieten beïnvloeden 
door de beeldvorming over 
de crisis dan is zelfs daar het 
licht weer te vinden, want 

volgens de Nederlandse Bank is de recessie voorbij….!

Bovendien heeft de zomer zich aangekondigd, de va-
kantie staat voor de deur. Tijd voor rust, weg uit de 

hectiek, een goede gelegen-
heid het laatste restje somber-
heid te laten verdampen en 
straks vol frisse ideeën weer 
terug te komen. Dan kijken 
we weer fris naar de mogelijk-
heden om de moeilijkheden 
van het leven te lijf te gaan. 
Wat een heerlijk vooruitzicht. 

Opoe zal weer gelijk krijgen! 
Iedereen een fijne zomer ge-
wenst!

Ans Withaar, De Essenburgh
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“Hoe kan men hier nu tevreden mee zijn?”, 
dacht een jaar of acht geleden een aantal 
mensen en organisaties. Zij sloegen de 
handen ineen om het onderwerp op de 
 politieke agenda te zetten. Het had effect: 
de politiek was bereid om zich te com-
mitteren aan een daling van het aantal 
zelfmoorden. Dat was vlak voor de crisis. 
Die bleek grote impact te hebben, en de 
cijfers namen onrustbarend toe. De neiging 
bestond om de streefcijfers weer los te 
laten. Dat wilde het inmiddels opgerichte 
113Online niet laten gebeuren en profes-
sor Ad Kerkhof schreef een advies dat cen-
traal zou komen te staan in ‘De landelijke 
agenda suïcidepreventie’ van VWS. Hij 
betoogde dat structurele vermindering wel 
degelijk mogelijk was en hing dat op aan 
vijf principes. Het is een kantelmoment 
geweest.

LANDELIJKE AGENDA – VIJF PRINCIPES
De landelijke agenda gaat van deze vijf 
principes uit. Jan vertelt dat, om te begin-
nen, suïcidaliteit op een goede manier be-
spreekbaar gemaakt moet worden. “Mensen 
moeten kunnen en durven praten met elkaar over 
de wanhoop die ten grondslag ligt aan zelf-
moord. Het is een fabel dat je mensen dan juist 
op ideeën zou brengen!” Daarmee worden de 
isolatie en de schaamte doorbroken. Dat 

geldt ook voor de beelden dat degene die 
aan zelfmoord denkt, bij wijze van spre-
ken, ‘in een geel wagentje, onder de pillen en 
poeders afgevoerd wordt naar het gekkenhuis’. 
Bespreekbaar maken is een cruciale eerste 
stap!

Het tweede principe is dat het bewezen ef-
fectief is wanneer mensen dit samen, maat-
schappij breed, doen. Hulpverleners alleen 
kunnen de omslag niet bewerkstelligen. 
Het gaat erom dat ‘frontlineworkers’, zoals 
deurwaarders, docenten en priesters weten 
wat ze moeten doen. “Dat is heel in het kort: 
“Vraag er naar”, wanneer je vermoedt dat mensen 
wanhopig zijn en “motiveer mensen om hulp te 
zoeken”. Als dit principe breed neergezet 
wordt, heeft het effect!

DREMPELS  WEGNEMEN
Het derde principe is dat ook binnen de 
wereld van de hulpverleners (GGZ, huis-
artsen) drempels weggenomen moeten 
worden om het er over te hebben. Een 
huisarts kan er bijvoorbeeld toch tegenop 
zien om in de praktijk het onderwerp aan 
te snijden. Want als men die wens heeft, 
wat kun je daar dan mee in je volle spreek-
uur…..? Hiervoor bestaan professionele 
richtlijnen die houvast bieden, maar die 
moeten bekender worden!

Wat ook werkt is het beperken van de toe-
gang tot middelen om zelfmoord te plegen. 
Beveiligingen bij bruggen, of het maken 
van kleine verpakkingen voor  potentieel 
giftige medicijnen zijn voorbeelden daar-
van. ProRail werkt hier aan met hekken 
en bosschages. Ook wordt gewezen op 
emotionele opvangmogelijkheden met 
bordjes van 113Online langs het spoor met 
de tekst: ‘Denk je aan zelfmoord? Vertel, ik 
luister’.

Tenslotte hebben media een grote invloed 
op de beeldvorming rondom zelfmoord. 
“Aan de ene kant kunnen die ervoor zorgen dat 
het onderwerp uit de taboesfeer komt. Aan de 
andere kant kunnen media ook het beeld negatief 
beïnvloeden, door bijvoorbeeld te dramatiseren of 
te romantiseren”. Hier zijn richtlijnen voor, 
maar ook die zijn nog te weinig bekend. 

VAN PLAN NAAR ACTIE!!!
113Online is als expertisecentrum een spin 
in het web en heeft daarom van VWS een 
aanjagende en coördinerende rol gekregen 
bij het breed verspreiden van het gedach-
tengoed onder GGZ, huisartsen, docenten, 
journalisten, media, onderwijsinstellin-
gen enzovoorts. “Kwartiermakers zullen als 
‘vliegende brigades’ het land ingaan om het 
onderwerp op de agenda te zetten, mensen te 
stimuleren, een hart onder de riem te steken, 
te motiveren en mensen met goede ideeën met 
elkaar in verbinding te brengen”, zegt Jan. Dat 
moet de zaak in beweging brengen!

  vervolg op pagina 3

WAT IS ‘DE LANDELIJKE AGENDA SUÏCIDEPREVENTIE?’ 
VWS nodigde een aantal jaar geleden een breed maatschappelijk veld uit om mee te denken over hoe de 
toename van suïcide gekeerd zou kunnen worden. Hieruit is De landelijke agenda voortgekomen. Stichting 
113Online is gevraagd de uitvoering van deze agenda aan te jagen en te coördineren.
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VANAF SEPTEMBER 
GATEKEEPERSTRAININGEN IN DE 
ESSENBURGH!

Op dit moment is de ontwikkeling van gatekeeperstrainingen 
in het laatste stadium. Namens 113Online zal De Essenburgh 
de trainingen dit najaar aanbieden voor organisaties en via 
open inschrijving. Waar kunt u op letten, hoe doorbreekt u 
het taboe om er over te praten, hoe verlaagt u de drempels 
bij het zoeken van hulp? De trainingen zijn zeer praktisch van 
aard, duren één dagdeel en de deelnemers ontvangen na af-
loop een certificaat.

Bent u een professional of vrijwilliger en acht u de kans reëel 
dat u in aanraking komt met mensen die suïcidale gedachten 
hebben? Wilt u bijdragen aan de vermindering van de wan-
hoop? Meldt u zich alvast aan of vraag ons om aanvullende 
informatie. Wij houden u dan op de hoogte!

GATEKEEPERSTRAININGEN DOOR DE 
ESSENBURGH
Een belangrijk middel voor de maatschappij 
verbreding van ‘het bespreekbaar maken’ 
zijn daarnaast de korte maar effectieve ‘ga-
tekeeperstrainingen’, die in opdracht van 
113Online door De Essenburgh gegeven 
zullen worden. Beroepsgroepen als docen-
ten, deurwaarders en schuldhulpverleners 
hebben vanuit hun positie relatief veel kans 
op een ontmoeting met mensen die het niet 
meer zien zitten. Wanneer zij weten hoe je 
zelfmoord op de juiste manier bespreekbaar 

maakt dan is dat enorm effectief. De trai-
ningen maken van hen de poortwachters 
(‘gatekeepers’) die de hoop levend houden!

Misschien zult u binnenkort de kwartier-
makers van 113Online in uw buurt zien, of 
komt u in contact met De Essenburgh die 
u probeert te interesseren voor het volgen 
van gatekeeperstrainingen. Het draait om 
een groeiend besef dat we wat kunnen en 
moeten doen. Net zoals dat gebeurde in de 
jaren ’70 en ’80 vanwege het grote en toe-
nemende aantal verkeersdoden. Dat is des-

tijds goed gelukt. Jan: “Wat we nu nodig heb-
ben is dat we een ’emotionele vangrail‘  creëren 
voor degenen die aan zelfmoord denken.” Dat 
vergt een omslag in ons hoofd en de moed 
en het zelfvertrouwen om het onderwerp 
bespreekbaar te maken!

Indien u na lezing van dit interview met 
Jan Mokkenstorm geïnteresseerd bent in 
de richtlijnen van De landelijke agenda of 
de gatekeeperstrainingen, dan kunt u con-
tact opnemen met 113Online suïcidepre-
ventie of met De Essenburgh.

AGENDA OPEN TRAININGEN EN THEMADAGEN

Augustus
4 – 8 augustus PIZ Fietsweek voor echtparen en alleengaanden
20 – 22 augustus PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’

September
8 – 12 september PIZ vijfdaagse
17 – 19 september PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
22 – 26 september PIZ vijfdaagse
30 september PIZ ‘Ouderen en vitaliteit’ (1 daagse)

Oktober
1 – 3 oktober PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
6 – 10 oktober PIZ vijfdaagse
9 oktober BOT symposium met NtVP
28 – 30 oktober Ontmoetingsdagen Nabestaanden na suïcide
29 oktober PIZ ‘Ouderen en vitaliteit’ (1 daagse)
26 oktober – 2 nov PIZ Mallorca (8-daagse)

November
3 – 7 november PIZ vijfdaagse
3 – 7 november PIZ vijfdaagse voor alleengaanden
10 –12 november PIZ driedaagse ‘Met pensioen, goed geregeld’
16 – 23 november PIZ Mallorca (8 daagse)
17 – 21 november PIZ vijfdaagse
24 – 25 november Collegiale opvang (voorheen bedrijfsopvang)
26 november PIZ ‘Ouderen en vitaliteit’ (1 daagse)

December
8 – 12 december PIZ vijfdaagse
15 – 17 december PIZ Kerst

Vanaf september worden de gatekeeperstrainingen aangeboden
Houdt u de website in de gaten voor meer informatie!



KASTEELBEWONER GREET KAPPERS:
 ‘THUIS IS NIET WAAR JIJ DE BOMEN KENT, MAAR WAAR DE BOMEN JOU KENNEN!

Dit gevoel kreeg Greet Kappers toen ze na 
jaren weer bij De Essenburgh als trainer 
terugkwam. Opgegroeid in Harderwijk 
kende ze De Essenburgh, het landgoed en 
de prachtige bomen, al vanaf haar veer-
tiende jaar. 

‘Dat voor haar juist de bomen zo kenmer-
kend voor De Essenburgh zijn,’ is wellicht 
te danken aan Wiel Goossens, Essenburgh 
trainer van het eerste uur. ”Onder leiding van 
Wiel Goossens moesten we als tieners bomen ver-
beelden, wiegend in de ruimte. Ik zal het nooit 
vergeten!” Het waren andere tijden. Greet 
was lid van de jeugdclub van de kerk en 
met die club werden ze een dag ‘gevormd’ 
op De Essenburgh. “Lang, lang geleden!” zegt 
ze lachend. Het was altijd een heerlijke 
plek om te zijn. Ze wandelde er ook regel-
matig met haar moeder.

HET TRAINERSVAK
Greet heeft in De Essenburgh het trai-
nersvak geleerd. Ze begon er als stagiaire 
en Wiel, hoe kan het anders, was haar 
begeleider. Trainingen waren in die tijd 
nog echt ‘vormingswerk’. “Het was minder 
zakelijk, minder snel, minder doelgericht. Een 
definitie van vormingswerk van Wiel is me uit die 
tijd bijgebleven: vormingswerk is vragen stellen 
bij vanzelfsprekendheden“. Het was de tijd van 

de maakbare samenleving en de trainers 
waren de ‘vormingswerkers’. Greet: “Nu is 
dat totaal anders. Nu geven we informatie, spre-
ken we resultaten af en ondersteunen we mensen 
en organisaties die zelf bepalen wat ze wel of 
niet willen leren.”
Na haar studie heeft Greet bijna vijftien 
jaar als trainer in loondienst gewerkt. “Toen 
had ik de behoefte om volledig zelf te bepalen 
wat ik zinvol trainingswerk vond en ben ik voor 
mezelf begonnen…..!”  Ze zocht weer con-
tact met De Essenburgh. “Ik had een soort 
heimwee naar de bruine beuken. Die staan voor 
‘doen waar je hart ligt’. Maar het was ook 
heimwee naar de atmosfeer rond De Essenburgh, 
naar het park, de gastvrije mensen en Toon die 
brood bakte in de keuken”. Greet kon er tot 
haar vreugde terecht en gaf trainingen 
‘Pensioen in Zicht’, ‘Omgaan met huiselijk 
geweld’, Rouwverwerking, Persoonlijke 
effectiviteit, allerlei thema’s. 

HUISELIJK GEWELD
Vooral aan de trainingen ‘Huiselijk geweld’ 
voor Slachtofferhulp Nederland heeft 
Greet heftige, maar bijzondere herinnerin-
gen. “Ik werkte er in de cursussen aan om het 
stereotype beeld van de man als slechterik en de 
vrouw als zielig slachtoffer te doorbreken door 
geweld en agressie als behorend bij de menselijke 
aard te zien.” Het 
ging haar zelf niet 
in de koude kleren 
zitten, zo zeer zelfs 
dat ze overwoog om 
te stoppen. Maar 
de deelnemers met 
wie ze dit deelde 
zeiden: ”Jij moet juist 
niet stoppen! Je brengt 
het zo heel dichtbij 
voor ons! Ga door!”. 
Greet besloot om 
dat te doen. Een 
voorbeeld van ‘zin-
vol toeval’, want ze 

© Hans Smies

werd kort daarna benaderd door iemand 
uit de Opvang Huiselijk Geweld met een 
vraag voor een training. Greet ging daarna 
intensief aan het werk in deze sector.

VERANDERINGEN
Vond je dat De Essenburgh veranderd was toen 
je er weer terugkwam? Greet: “De Essenburgh 
was zakelijker geworden, maar dat vond ik juist 
wel goed. Ik ben niet zo iemand die eindeloos 
wil praten en overleggen. Dus toen Ans Withaar 
als directeur de omgang met trainers verzake-
lijkte, kon ik me daar goed in vinden“. Alles 
verzakelijkt, of je het leuk vindt of niet. 
En toch zijn er ook veel dingen hetzelfde 
gebleven, relativeert Greet. “Wat gebleven 
is, is de vriendelijkheid en betrokkenheid van de 
medewerkers. Ondanks alles geeft De Essenburgh 
toch het gevoel van een werkgemeenschap.” Dat 
betekent volgens Greet dat de mensen de 
onderlinge verbanden zien, dat ze breder 
kijken dan hun eigen taak, dat ze zich ook 
verantwoordelijk voelen voor het werk van 
anderen.
“De Essenburgh is me dierbaar, van de bomen tot 
aan de mensen. Naarmate ik ouder word, lijkt 
dat sterker te worden. Ik hoop dat ik tot aan 
mijn pensioen voor De Essenburgh kan blijven 
werken! ” Met een trainer als Greet zou dat 
ook voor De Essenburgh een zegen zijn!



Tzatziki voor 
bij de barbecue
Benodigdheden
2 grote komkommers
4 teentjes knoflook
1 liter Griekse yoghurt
3 eetlepels olijfolie
Peper en zout

De komkommer wassen en raspen. Vijf 
minuten laten staan in het een vergiet, het 
vocht er goed uitdrukken met de hand 
en weggooien. De knoflook raspen en 
deze samen met de yoghurt, komkommer 
en zout in een slakom doen. Dit tot een 
samenhangende massa roeren en beetje bij 
beetje de olie toevoegen onder voortdurend 
roeren. Ongeveer een uur in de koelkast 
laten staan voor het opdienen.

In de Essenburgh serveren we dit bij de 
barbecue en versieren we het vaak met 
olijfjes en zongedroogde tomaatjes.

Met handgehakte peterselie, dragon en 
iets dille wordt de tzatziki nog lekkerder!

Tip van de kok
GOEDE VRIENDEN GEVEN VEERKRACHT!
Goede vrienden geven veerkracht: de kwaliteit van je sociale netwerk blijkt een gunstig effect te 
hebben op de behandeling van PTSS. Adviezen om ‘even door te bijten’ of ‘gewoon door te gaan’ 
hebben echter een negatief effect (onderzoek van de Case Western Reserve University, Ohio USA).

PIZ TERUGKOMDAGEN SAMENWERKEN IN DE  
ZORG OP WIJKNIVEAU
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PIZ cursussen scheppen een band. Mis-
schien is het omdat cursussen op zo’n 
bijzonder moment in het leven gegeven 
worden? Hoe dan ook, sommige deelne-
mers organiseren zelf al regelmatig reünies 
om elkaar weer te zien. De Essenburgh 
overweegt daarom om dit najaar PIZ terug-
komdagen te organiseren voor oud deel-
nemers. De eerste reacties zijn positief, zo 
bleek uit een enquête.

De dag zal ’s ochtends door een deskundige 
spreker ingeleid worden aan de hand van 
een aansprekend onderwerp, zoals bijvoor-
beeld ‘vitaal ouder worden’ of ‘gelukkig en 
betekenisvol ouder worden’. In de middag 
is het dan mogelijk om in kleine groepen – 
desgewenst met de mensen met wie men 
destijds de PIZ cursus gevolgd heeft – het 
thema verder te verkennen of uit te diepen.

Vanaf september gaat De Essenburgh 
een pilot uitvoeren waarbij, in samen-
werking met het Jan van Es Instituut, 
in een Amsterdamse wijk de situatie op 
het gebied van gezondheidszorg in kaart 
wordt gebracht. Het onderzoek bestaat 
deels uit een survey, gebaseerd op de 
jarenlange ervaring van het Jan van Es 
Instituut. De survey brengt onder meer 
de toegevoegde waarde van de bestaande 
samenwerking in kaart. 

Daarnaast vindt actieonderzoek plaats, 
gericht op hoe de samenwerking het beste 
kan plaatsvinden met oog voor vertrou-
wen, commitment en de wederzijdse 
gunfactor. Hiermee wordt dus niet alleen 
duidelijk wat de beste mogelijkheden zijn, 
maar wordt ook het draagvlak voor een 
optimale wijkgerichte aanpak gecreëerd.


