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Mondelinge vragen CDA-fractie

In de gemeente Dalfsen neemt het aantal gevallen van zelfdoding toe. Een recent onderzoek van de 
GGD IJsselland toont aan dat de gemeente Dalfsen in verhouding met omliggende gemeenten een 
hoog aantal suïcide gevallen is te betreuren. Er zijn hierbij een aantal risico groepen:
- Mannen van middelbare leeftijd
- LHBTIQ+ personen
- Agrariërs 
- Jongeren
- Nabestaanden

De CDA-fractie wil hier graag blijvende aandacht voor, een actieve publiekscampagne kan hier een 
welkome bijdrage aan leveren. Als fractie hebben wij een voorbeeld gezien in de gemeente Staphorst
waar de tekst 1K Z1E J3 op diverse plaatsen in de gemeente  op een aantal bankjes is geplaatst met 
daarbij een QR code.

De tekst waar het telefoonnummer 113 is verwerkt samen met de QR code waar je een korte online 
training kunt doen om te leren hoe het gesprek over zelfdoding te voeren. Dit kan wat de CDA-fractie
betreft een suggestie zijn om suïcide bespreekbaar te maken

De CDA-fractie vind het hoge percentage zorgwekkend, en wij hebben hierbij de volgende vragen aan
het college:

1. Is het college op de hoogte van het hoge aantal suïcide gevallen in de gemeente?
2. Deelt het college onze zorg en dat er hier op korte termijn een actief suïcide preventie 

netwerk opgezet moet worden?
3. Wat vind het college van onze suggestie om op een aantal plaatsen in onze gemeente 

bankjes met de voorgestelde tekst en QR code te plaatsen?

Beantwoording college

De CDA-fractie snijdt hier wat mij betreft een belangrijk en gevoelig onderwerp aan. Een onderwerp 
dat daarom ook aandacht verdient. Dank daarvoor.

1. Volgens het CBS ligt het landelijk gemiddelde op 10,5 suïcides per 100.000 inwoners. Dat geldt 
gemiddeld ook voor onze gemeente: vanaf 2019 tot nu zijn het respectievelijk 3, 5, 3, 4 gevallen per 
jaar. Veelal met diverse achtergronden en situaties. Overigens gaat na elke zelfdoding de 
burgemeester met de nabestaanden in gesprek, mits ze daar prijs op stellen vanzelfsprekend. 

2. Het is belangrijk aandacht te besteden aan suïcidepreventie. In 2018 startte GGD IJsselland samen 
met de gemeenten en maatschappelijke partners het project 'Zelfmoord? Praat erover!'. Dit project 
had als doel het taboe op praten over zelfmoord doorbreken en sneller professionele hulp zetten. 



Het project eindigt eind 2022. Het Algemeen Bestuur heeft besloten dat het vanaf 2023 onderdeel 
van de vaste taken van GGD IJsselland is.

Er zijn in Dalfsen inmiddels 2 gatekeeperstrainingen geweest. Bij voldoende animo wordt deze wat 
mij betreft ook in 2023 gegeven. 

Recent is in Dalfsen een bijeenkomst geweest met betrokken organisaties om verder over preventie 
door te praten, in februari 2023 is de volgende. 

In januari komt de roadtrip met reizende fototentoonstelling naar Dalfsen. Er zal naar aanleiding van 
deze tentoonstelling aandacht gevraagd worden voor het onderwerp.

3. In februari zal met de partijen gekeken worden welke activiteiten nog meer passen in de 
publiekscampagne en het doorbreken van het taboe. De '1K Z1E J3'-bankjes kunnen hier onderdeel 
van zijn. 


