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Klinische vragen

▸Welke uitgangspunten en basisprincipes staan 

voorop in de hulpverlening aan suïcidale patiënten?

▸Hoe kan je suïcidaliteit herkennen en bespreken?

▸Hoe kan je het acute suïciderisico inschatten?

▸Waarop moet je letten bij doorverwijzing van een 

suïcidale patiënt?

▸Waaruit bestaat een optimale opvang en zorg voor 

suïcidepogers?





Richtlijn

DOELGROEP

▸ hulpverleners binnen de gezondheidszorg in 

Vlaanderen

▸ primair: artsen, psychologen, psychotherapeuten, 

verpleegkundigen

DOELSTELLINGEN

▸ zorg voor suïcidale personen versterken

▸ aanscherpen van kennis, attitudes en vaardigheden 

m.b.t. de detectie en behandeling van suïcidaliteit

▸ sensibiliseren over het belang en nut van 

suïcidepreventie en een suïcidepreventiebeleid

▸ evidence based werken stimuleren



Achtergrond

CIJFERS

▸ Elke dag 3 suïcides

▸ Elke dag 28 suïcidepogingen

▸ 13% van de Vlaamse bevolking (+15j.) geeft aan ooit 

aan zelfmoord gedacht te hebben

GEZONDHEIDSDOELSTELLING

Aantal zelfdodingen in Vlaanderen moet in 2020 met 

20% gedaald zijn t.o.v. het jaar 2000



Vlaams Actieplan Suïcidepreventie
1. 

Geestelijke 
gezondheids-
bevordering

Fit in je Hoofd, Goed-Gevoel-
Stoel, NokNok

Preventiecoaches 

Mediarichtlijnen

ACTIE I: Optimaliseren Fit in 
je hoofd

ACTIE II: Netwerkgroepen 
voor ouderen

2.

Laagdrempelige 
telefonische en 

online hulp

Telezorg

Preventie 2.0

ACTIE III: Zelfmoord1813: 
Eén toegangspoort voor de 
preventie van suïcidaliteit

ACTIE IV: Zelfhulp 
computerprogramma voor 

depressieve jongeren

3.

Bevorderen van 
deskundigheid en 
netwerkvorming 

intermediairs

ASPHA

Deskundigheidsbevordering 
via vorming

Getrapte zorg in de CGG

Suïcidepreventieprotocol in 
de CGG

ACTIE V: Postercampagne 
‘Is uw patiënt suïcidaal?’

4. 

Strategieën voor 
specifieke 

risicogroepen

Zorg voor Suïcidepogers

Zorg voor nabestaanden

VDIP

ACTIE VI: Nieuwe 
behandelvormen voor 

suïcidale personen

5.

Ontwikkeling en 
implementatie van 
aanbevelingen en 

hulpmiddelen

ACTIE VII: Algemene 
aanbevelingen voor de 
preventie van suïcide

ACTIE VIII: Ontwikkeling 
van multidisciplinaire 

richtlijnen (MDR)

ACTIE IX: Aanbevelingen 
voor ketenzorg voor 
suïcidale personen



Inhoud richtlijn

DEEL 1: 

Inleiding

DEEL 2: 

Detectie

DEEL 3: 

Interventies

DEEL 4: 

Na een poging

DEEL 5: 

Na een suïcide

DEEL 6:

Suïcidepreventiebeleid

BIJLAGE

Gezondheidszorgwetgeving

BIJLAGE

Methodologie en Implementatie

Focus lezing



Welke 

uitgangspunten en 

basisprincipes 

staan voorop in de 

hulpverlening aan 

suïcidale patiënten?







Hoe kan je 

suïcidaliteit 

herkennen en 

bespreken?



Signalen herkennen

DREIGINGEN
▹ Dreigen zichzelf te verminken of doden

▹ Methoden of middelen zoeken om zichzelf te doden

▹ Praten of schrijven over de dood, sterven of zelfmoord

WAARSCHUWINGSSIGNALEN
▹ Hopeloosheid

▹ Woede, boosheid of wraakzucht

▹ Roekeloos gedrag

▹ Gevoel vast te zitten

▹ Toenemend alcohol- of druggebruik

▹ Zich terugtrekken

▹ Angst, agitatie op slaapproblemen

▹ Sterke stemmingswisselingen

▹ Geen redenen zien om te leven

« Ik kan niet meer. »

« Ik zie het niet meer zitten. »

« Ik ben voor niets goed. »

« Niemand kan mij helpen. »



Suïcidaliteit bespreekbaar maken

WAAROM
Noodzakelijk om ernst van suïciderisico in te schatten + helpt 

suïcidale persoon om gedachten te ordenen en isolement te 

doorbreken

WANNEER
▸Bij eerder suïcidepoging

▸Bij suïcidale dreigingen

▸Bij waarschuwingssignalen

▸Bij personen met een verhoogd risico

▸In psychische crisissituaties

▸Tijdens transfermomenten in behandeling

▸Bij onverwachte veranderingen, gebrek aan verbetering of 

verslechtering in klinisch beeld



Suïcidaliteit bespreekbaar maken

WAT WERKT
▸ Rustig en open praten over zelfdoding

▸ Luisteren, begrip tonen, erkenning geven, laten ventileren

▸ Inzicht geven in motieven en ambivalentie bespreken

▸ Zorgbehoeftes bespreken, info over hulpmogelijkheden geven en 

aanmoedigen om verdere hulp te zoeken

▸ Omgeving betrekken

WAT WERKT NIET
▸ Veroordelen van gedachten, gevoelens of gedrag

▸ Meteen positieve zaken aangeven

▸ Onmiddellijk oplossingen aandragen

▸ Valse hoop geven of beloftes doen die je niet kan nakomen

▸ Schuldgevoel aanpraten

▸ Problemen minimaliseren

▸ Uitdagen of in discussie gaan



Hoe kan je het acute 

suïciderisico 

inschatten?



Suïciderisico inschatten

WAAROM?

Risico-inschatting bepaalt volgende stappen in hulpverlening

HOE?

▸ Zelfmoordgedachten en –plannen concreet bevragen

▸ Gevoelens, toekomstperspectief en gedrag bevragen

AANDACHTSPUNTEN

▸ Regelmatig herhalen

▸ Naasten en andere hulpverleners betrekken

▸ Niet vertrouwen op screeningsinstrumenten





Waarop moet je 

letten bij 

doorverwijzing van 

een suïcidale 

patiënt?



Doorverwijzing

▸ Duid belang van vervolgzorg en bekijk samen met 

patiënt en naasten welke hulpverlening meest geschikt is

▸ Stel samen met patiënt safety plan op

▸ Maak veiligheidsafspraken met patiënt en omgeving

▸ Bereid omgeving en patiënt voor op herintegratie van 

patiënt in leefomgeving

▸ Zorg voor een degelijke informatie overdracht naar de 

volgende hulpverlener





Waaruit bestaat een 

optimale opvang en 

zorg voor 

suïcidepogers?



Zorgpad



Aandachtspunten bij jonge suïcidepogers

▸ Jongeren zijn risicogroep (vooral jonge meisjes)

▸ Zo snel mogelijk eerste gesprek en opstarten behandeling

▸ Ouders betrekken:

▹ Inschatten suïciderisico

▹ Opvolging

▸ Ouders hebben soms ook nood aan ondersteuning

▸ Opname niet altijd aangewezen



IPEO EN KIPEO
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▸ Volledige richtlijn en e-learning: 

www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

▸ Samenvatting: 

www.zelfmoord1813.be/publicaties

▸Boek: www.politeia.be/nl-

be/book/detectie-en-behandeling-van-

suicidaal-gedrag/15800.htm

▸Vormingsaanbod: 

www.zelfmoord1813.be/vormingen

▸Concrete vragen en advies bij casussen:

ASPHA: 024 24 30 00 of info@aspha.be

Meer info?

http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/publicaties
http://www.politeia.be/nl-be/book/detectie-en-behandeling-van-suicidaal-gedrag/15800.htm
http://www.zelfmoord1813.be/vormingen
mailto:info@aspha.be

