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Psychische nood

Scenario - Zelfdoding van 1 of meer boeren of familieleden, dat leidt tot onrust/escalatie/verwijten
- Familiedrama gerelateerd aan dit onderwerp
- Zelfdoding door middel van suicide by cop
- Bedreiging en/of gijzeling (handhavende) ambtenaren op locatie

Bestuurlijke 
uitgangspunten

- Voorkomen van of verminderen maatschappelijke onrust 
- Voorkomen eigenrichting (ingegeven vanuit eerder trauma)
- Eenduidigheid in optreden lokale bestuurders

Bestuurlijk 
handelingsperspectief

- Verbinding met de familie/(lokale) gemeenschap
- Uniformiteit handelen lokaal bestuur
- Burgervader/burgermoeder rol (betrokkenheid tonen)
- Bestuurlijke afstemming lokaal, regionaal en landelijk
- Actuele informatiedeling tussen bestuurders en bestuurslagen
- Kanaliseren van emoties (waaronder stille tochten)

Netwerkanalyse  Direct betrokkenen (familie, naasten)
 Collega boeren 
 Kerken 
 Iedereen die contact heeft met boeren 
 ZLTO sociaal werkers 
 Veeartsen
 Erfbetreders 
 Omgevingsdienst Brabant-Noord
 Rabobank 
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 DLV Advies

Wat als zelfdoding heeft plaatsgevonden: 
Doel om maatschappelijke onrust te voorkomen/te verminderen 

 Burgemeester
 GGD 
 Slachtofferhulp
 Maatschappelijk werk
 Gemeente 

o Bevolkingszorg / Openbare orde en veiligheid/Communicatie
 GGZ
 ZLTO sociaal werkers 

Wat rondom de familie regelen na zelfdoding:
 Maatschappelijk werk
 Slachtofferhulp
 GGZ 
 ZLTO

Agrarische Sector
 het Landbouw Collectief  

 LTO Nederland
 Agractie
 Dutch Dairymen Board
 Farmers Defence Force 
 NAJK
 Nederlandse Akkerbouw Vakbond
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 Netwerk Grondig
 de Nederlandse Federatie van Edelpelsdieren
 de Nederlandse Melkveehouders Vakbond 
 de Nederlandse Vakbond Pluimveehouders 
 de Producenten Organisatie Varkenshouderij 

Wet- en regelgeving Noodrecht
- Noodverordening en –bevoegdheden

Tevens:
Wet veiligheidsregio’s
Wet publieke gezondheid

Bestuurlijke 
netwerkkaarten

 Bestuurlijke netwerkkaart 1 (rampenbestrijding algemeen en openbare orde)
 Bestuurlijke netwerkkaart 2  (Geneeskundige hulpverlening algemeen)

Bestuurlijk 
handelingskader

Invullen burgervader/burgermoederrol
Ruimte bieden voor en kanaliseren van emoties

Communicatiestrategie De nadruk in de communicatie ligt op betekenisgeving. Wees terughoudend in de communicatie en zet de getroffen familie 
centraal.  Sluit aan bij gevoelens van de familie en toon begrip voor onzekerheid en onmacht en sluit aan bij gevoelens van 
schok, verdriet en boosheid. Stem alle communicatie vanuit  de gemeente zoveel mogelijk met getroffen familie af.  Wees 
terughoudend bij het zelf contact op te nemen met de familie in de eigen gemeente, maar wees wel beschikbaar  als de 
familie een beroep op burgemeester doet. Laat bijv. via GGD of familierechercheur ouders informeren dat de burgemeester 
op de hoogte is en beschikbaar is als ze ergens vastlopen. Laat het contact met de familie en de resultaten van de 
omgevingsscan leidend zijn voor publieke reacties. Biedt ondersteuning aan met de contacten met de pers.

Uit te werken acties, 
opdrachten en 
adviezen

Voorkomen: 
• https://agrozorgwijzer.nl/ 
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Na zelfdoding: 
Acties: 

 Leerpunten van stintongeval Oss als voorbeeld gebruiken
 Check of zelfdodingen in de sector al plaatsvinden/plaats hebben gevonden
 Overleg met ZLTO over samenwerking in PSH proces
 ZLTO uitnodigen hoe aan te pakken

Informatie
- Vergaren en duiden van noodzakelijke actuele informatie 

Netwerk
- Personifiëren van netwerk (namen en contactgegevens)

Adviezen:

Bespreken in RBT
- Verdere uitwerking van het repressieve deel; aandacht voor het preventieve deel (keukentafel gesprekken VAB 

locaties, ODBN, erfbetreders)


