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Geachte heer, mevrouw, 

 

 

 
 

Gemeente Bloemendaal 

Postbus 201 

2050 AE Overveen 

T 14 023 

www.bloemendaal.nl 

In de commissie samenleving van 31 maart j.l. spraken wij over de Regionale gezondheidsnota. 

Vanuit de commissie werden zorgen geuit over het hoge percentage jeugdigen dat de afgelopen 12 

maanden suïcidale gedachten heeft gehad. Uiteraard deel ik die zorgen met u. U vroeg mij tevens 

naar de aanpak in de regio/Bloemendaal. 

 

Zero suïcide GGD 

In 2016 is in Kennemerland een proeftuin gestart in samenwerking met 113 zelfmoordpreventie om 

op basis van een effectief bewezen model in te zetten om suïcides, pogingen en suïcidale gedachten 

terug te dringen. Centrale gedachte hierbij is dat niemand in Nederland eenzaam en radeloos sterft 

door zelfmoord. De inzet van het huidige project gaat enerzijds om een betere aansluiting in de keten 

te organiseren tussen huisartsen, praktijkondersteuners GGZ, crisisdienst en ambulancezorg. 

Daarnaast zet dit project in op het trainen van hulpverleners en professionals op het herkennen van 

signalen en vaardigheden om daarmee om te gaan. Zie voor meer informatie: 

https://www.ggdkennemerland.nl/113-zero-suicide 

 

Lokaal preventie akkoord Bloemendaal 

Mentaal welbevinden bij jongeren (stress, prestatiedruk) is een belangrijk peiler in het “lokaal 
preventie akkoord” dat wij op dit moment aan het opstellen zijn. We betrekken hier actief 
ketenpartners zoals de GGD, CJG, Welzijn Bloemendaal en het Kennemer Lyceum bij. Samen met 

deze partijen gaan we vorm geven aan het “hoe”.  
 

Betrekken van het onderwijs 

Wij zullen de rapportages van de GGD bespreken met de VO scholen in onze gemeente en doen 

navraag op welke wijze scholen dit onderwerp bespreekbaar maken. Wij zullen de scholen 

stimuleren om hier samen met de gemeente vorm aan te geven door te vragen deel te nemen aan 

de uitwerking van het lokaal preventie akkoord.  

 

https://www.ggdkennemerland.nl/113-zero-suicide


-2- 

Voor de volledigheid wil ik u ook attenderen op de gezondheidsatlas van de GGD: 

https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/dashboard/dashboard 

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 
S. de Roy van Zuidewijn  - Rive 

Wethouder Sociaal Domein 

https://gezondheidsatlaskennemerland.nl/dashboard/dashboard

