Nabestaanden en de pers
Als nabestaande praten met de media

Regelmatig krijgt Werkgroep Verder vragen van journalisten of onderzoekers om samen te
werken voor een programma of een artikel over (rouwen na) zelfdoding. Meestal zijn deze
mensen op zoek naar nabestaanden die bereid zijn hierover te getuigen.
We vinden het belangrijk dat er op deze vraag positief kan worden ingegaan, zodat het taboe en
de stigmatisering die nog steeds op zelfdoding rusten, kunnen worden doorbroken. Het is tevens
een kans om de vooroordelen over het zoeken van hulp te weerleggen en bekend te maken dat
nabestaanden terecht kunnen in gespreksgroepen of bij professionele hulpverlening.

De perslijst ‘nabestaanden’ van Werkgroep Verder

Bij Werkgroep Verder stellen we voor intern gebruik een lijst samen van nabestaanden die (al
dan niet anoniem) bereid zijn de geschreven en/of audiovisuele pers te woord te staan.
Hieronder lees je meer over de procedure die Werkgroep Verder volgt wanneer we
gecontacteerd worden door een journalist.
Indien je bereid bent om mee te werken, zouden we dat graag van jou vernemen! Stuur ons een
mailtje (info@werkgroepverder.be) of bel 0472/18.84.45 (Livia Anquinet, coördinator en
persverantwoordelijke van Werkgroep Verder).
Uiteraard is je toezegging niet absoluut bindend. Wanneer er een concrete vraag van een
journalist komt, zal er steeds met jou worden overlegd. Je bent in geen enkel geval verplicht om
op dat moment je medewerking te verlenen.

Een journalist wil een nabestaande interviewen: het verloop
•Werkgroep Verder zal nooit zomaar meewerken aan een programma. Wij stellen
onszelf een aantal vragen alvorens in te stemmen:

Stap 1

Stap 2

•Over welke programma gaat het? Welk artikel? Welke rubriek, aflevering of
hoofdstuk?
•Wat is de doelstelling en de visie van het programma, artikel, rubriek, aflevering of
hoofdstuk?
•Hoe gaat men om met nabestaanden en wat verwacht men van hen?

•Indien de antwoorden in stap 1 positief zijn, volgt stap 2: wie komt hiervoor in
aanmerking?

•Als derde stap wordt de vraag aan de nabestaanden zelf gesteld. Onze vraag is volledig
vrijblijvend. Het is belangrijk dat je voor jezelf goed afweegt of je wilt getuigen of niet.

Stap 3

•Wij zijn als hulpverleners gebonden aan het beroepsgeheim en houden ons hier strikt
aan. Wij geven geen namen of persoonlijke gegevens door aan derden. Wat we wel
doen is aan jou vragen of je wenst bij te dragen. Wanneer je dit wenst, geven we:
•Ofwel het telefoonnummer van de desbetreffende journalist of onderzoeker aan jou
door, zodat je zelf contact kunt opnemen;
•Ofwel en indien je hiervoor toestemming geeft, bezorgen we jouw contactgegevens
aan de betreffende journalist of onderzoeker.

Afweging: wat zijn voordelen en nadelen van getuigenissen?
Kiezen voor het wel of niet bijdragen aan een interview hangt af van verschillende factoren.
Belangrijk is om steeds goed na te denken alvorens wel of niet in te stemmen. Zo kan het brengen
van jouw verhaal in de media positieve maar ook negatieve gevolgen hebben. Bespreek deze vooraf
met de persverantwoordelijke van Werkgroep Verder!
Een goede voorbereiding van het gesprek met de journalist kan een aantal risico’s beperken. Dit
wordt door Werkgroep Verder opgenomen en onderhandeld met de journalist in kwestie, maar we
raden aan om dit ook altijd zelf te doen. Je kunt hiervoor steeds contact opnemen met de
persverantwoordelijke van Werkgroep Verder (info@werkgroepverder.be).

