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Zaandam ■ Jeryano ging gebukt
onder een verlammende liefdesver-
driet – versterkt door zijn autisme.
Hij kreeg paniekaanvallen en deed
een poging om een einde aan zijn le-
ven te maken. Hij ging niet dood en
daar is hij nu blij om. Het liefdesver-
driet is er na drie jaar nog steeds en
hij hoopt de mislukte relatie ooit
achter zich te kunnen laten.

Zelfmoordpreventie is onder jon-
geren bittere noodzaak, zegt Rob
van der Hout, medewerker van pro-
ject Zelfmoordpreventie GGD
Zaanstreek-Waterland. „Een op de
tien jongeren denkt wel eens aan
zelfdoding en een op de vijfentwin-
tig doet daadwerkelijk een poging.
Dat wil zeggen dat gemiddeld in el-
ke klas twee of drie kinderen zitten
die er aan denken en een die het pro-

beert. Het is dus heel belangrijk dat
docenten dit herkennen en het ge-
sprek aangaan. Uit onderzoek blijkt
ook dat achter het denken aan suïci-
de vaak de wens zit om geholpen te
worden. Het grootste deel wil niet
dood maar wil van de problemen
af.” 

Appgroep
Jeryano zit nu strak in de begelei-
ding. Samen met zijn behandelaars,
zorgcoördinator en docent zit hij in
een appgroep en kan hij altijd om
hulp vragen. En wordt er direct ge-
vraagd hoe het zit als hij ergens niet
verschijnt.

Bij Sam - net als Jeryano afkom-
stig uit Wormerveer - bleef het bij
denken aan de dood als een oplos-
sing. Hij heeft last van depressies en
is niet de enige in zijn familie. Het is
een wrange constatering, maar het
helpt als je familie de signalen her-
kent en weet hoe het voelt. Hij gunt
andere jongeren met negatieve ge-

dachten ook iemand die ze begrijpt
en de leraar is daarvoor de beste in-
gang.

RCO de Hoofdzaak en de GGD be-
reiden hen en twee andere erva-
ringsdeskundigen voor om hun
aandeel tijdens de voorlichting goed
te kunnen verwoorden. Op 30 no-
vember gaan ze voor het eerst naar
een school om te vertellen hoe be-
langrijk het is dat leraren de signa-
len herkennen. Sam: „Het kan ver-
baal of non-verbaal zijn. Als iemand
zich teruggetrokken opstelt of iso-
leert kan dat een teken zijn. Maar
ook als iemand uitspraken doet als
’ik zie het allemaal niet meer zitten’
of ’Ik heb er genoeg van’. Een leraar
moet dat herkennen en doorvragen.
Beste is om een schets van de situatie
te maken. Ik denk dat er vaak te wei-
nig aandacht aan wordt besteed.”

Serieus
,,Het is ook geen gemakkelijk ge-
sprek’’, zegt Rob van der Hout. ,,Als
je niet zo goed weet wat je moet zeg-
gen dan krijgt de ander al gauw het
idee dat hij niet serieus wordt geno-

men. Dat maakt het heel ingewik-
keld.”

,,De ervaringsdeskundigen weten
wat er moet gebeuren en kunnen
dat als geen ander uitleggen.’’ 

Serieuze aandacht, dat is de sa-
menvatting in twee woorden. Jery-
ano: „Wat echt niet kan is een op-
merking als ’het zit iedereen wel
eens tegen’. Wie dat zegt begrijpt
niet wat er aan de hand is.”

Geen uitweg
Het gevoel van ’dood willen’ is bijna
niet te beschrijven, zegt Sam. „Het
begint als een probleem waar je niet
uitkomt en dat steeds groter wordt.
Het hoeft echt niet over iets heftigs
te gaan, zoals een overlijden of het
verlies van een relatie. Soms zijn het
bepaalde verwachtingen, of de druk
van ouders over school, de studie-
keuze. Dat kan zoveel mentale druk
geven dat zij geen uitweg meer zien.
Negatieve gedachten die ontstaan
kunnen zo erg worden dat levensbe-
eindiging een oplossing lijkt.”

Sam vindt het spannend om
straks voor een groep mensen te

staan en daar zijn verhaal te vertel-
len. Jeryano kijkt er bijna naar uit.
„Ik ben altijd heel open en ik praat
gemakkelijk. Rob: „We gaan ze hier
heel goed bij helpen en oefenen de
gesprekken. De eerste keer gaan we
ook samen naar een school.’’ Docen-
ten die voorlichting over zelfmoord-
preventie met ervaringsverhalen
willen, kunnen dat aanvragen bij de
GGD.

Vrijdag is het World Suïcide Pre-
vention Day. 113 doet Zaandam aan
om dit initiatief in de schijnwerpers
te zetten en neemt een filmpje op.
Daarin komen Niels Bonekamp
(voorzitter stuurgroep Zelfmoord-
preventie), functionarissen van de
GGD, een coördinator van RCO De
Hoofdzaak en ervaringsdeskundi-
gen aan het woord. Dat filmpje gaat
naar de scholen.

De naam van Sam is niet zijn echte
naam.

Wie wil praten over zelfdoding kan
bellen met de hulplijn 113 of contact
zoeken via www.113.nl
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Sam (l) en Jeryano (r) met in het midden projectleider Rob van der Hout. ERIK RIETMAN FOTOGRAFIE

GGD Zaanstreek-Waterland gaat voorlichting geven
aan docenten in het voortgezet onderwijs over zelf-
moordpreventie. Met als doel dat docenten signa-
len herkennen en weten hoe ze hiermee om kun-
nen gaan. De hoofdrol is weggelegd voor jongeren
die het zelf aan de hand hebben gehad.


