
Zorg voor mensen die kampen met suïcidale ideatie: 

balanceren tussen betrokkenheid, afstemming en 

uitvoeren van protocollen.

drs. Joeri Vandewalle

Universitair Centrum voor Verpleegkunde en Vroedkunde 

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen

prof. dr. Sofie Verhaeghe, prof. Eddy Deproost, prof. dr. Peter Goossens, prof. dr. Dimitri Beeckman

1



Inhoud

• Inleiding en probleemstelling

• Onderzoek bij verpleegkundigen

• Volgende stappen in het onderzoek

• Discussie

2



Inleiding

Mensen met suïcidegedachten kunnen daarvan ‘herstellen’. 

Wat is belangrijk in hun herstel?

Van een ‘op-dood-gerichte-oriëntatie’ naar een ‘op-het-leven-gerichte-

oriëntatie’

• grip krijgen op crisismomenten en de betekenis daarvan

• ‘opnieuw leren leven’

• verbinding van de patiënt met het leven en met de mensen rondom 

hem herstellen

• …

(Cutcliffe et al. 2006, Samuelsson et al. 2000, Talseth et al. 1999, Vatne & Nåden 2014)
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Inleiding

Verpleegkundigen hebben een impact op het herstel van mensen met 

suïcidegedachten. Wat is daarin belangrijk?

• Belang van zorgrelatie en betekenisvol contact (cfr. presentie, hoop)

• Directe observatie/ observerende attitude

• Suïcidegedachten bevragen en bespreken (feiten en betekenis)

• Patiënten ondersteunen in het verwerven van inzicht in hun 

suïcidegedachten en hoe ze daarmee kunnen omgaan

• …

(Cutcliffe & Barker, 2002, Ilgen et al. 2009, Lees et al. 2014, Samuelsson et al, 2000)
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Probleemstelling 

• Verpleegkundigen lijken hun rol moeilijk te vinden en deze soms te

onderschatten

• Verpleegkundigen komen niet altijd tegemoet aan noden van patiënten.

• Ondanks richtlijnen bestaat er onduidelijkheid en verwarring omtrent de 

rol/ verantwoordelijkheden van verpleegkundigen.

(Cutcliffe et al. 2006, Gilje et al. 2005, Kool et al. 2013, Lees et al. 2014, Samuelsson et al., 2000, Talseth & Gilje 2011, Verhoeven et al. 2007)

==> Onderzoek opgestart om de (mogelijke) rol en bijdrage te verhelderen.
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Onderzoek bij verpleegkundigen

Onderzoekspopulatie

ggz-verpleegkundigen in Vlaamse psychiatrische ziekenhuizen die het 

voorbije jaar de zorg opnamen voor mensen met suïcidegedachten

Gegevensverzameling

• 12 verpleegkundigen geïnterviewd tussen maart en oktober 2017.

• De duurtijd van de interviews bedroeg gemiddeld 80 minuten. 
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Onderzoek bij verpleegkundigen
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Onderzoek bij verpleegkundigen

Bevindingen uit de interviews

• een beeld krijgen van suïcidegedachten en hoop (detectie)

• met patiënten een band opbouwen en onderhouden

• risico’s inschatten en interventies uitvoeren

• het netwerk van patiënten 

• werken in het multidisciplinaire team
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Een beeld krijgen van suïcidegedachten

Verpleegkundigen willen een zo volledig, concreet en correct mogelijk beeld 

krijgen van de suïcidegedachten die patiënten ervaren. 

Hoe? In gesprekken peilen verpleegkundigen direct of indirect.

Directe aanpak: “Denk je aan zelfdoding?”; “Afscheidsbrieven geschreven?”

Indirecte aanpak: “Hoe gaat het met je zelfbeeld?”

“Ik ga de dingen die ik hoor teruggeven aan de mensen en zeker zeggen: 

‘Je bent bezig met zelfmoord, hoe moet ik dat zien? Zijn er al plannen, heb 

je al brieven geschreven?’”
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Een beeld krijgen van suïcidegedachten

Sensitief voor signalen die kunnen wijzen op suïcidegedachten o.a.:

• verbale uitingen die wijzen op een doodswens;

• gedragsveranderingen; 

• patiënt die zich terugtrekt op de kamer;

• zelfverwondend gedrag;

• …

Beeld scherpstellen door observaties af te toetsen bij patiënt en collega’s

Belangrijk aandeel van intuïtie, ‘buikgevoel’
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Een beeld krijgen van suïcidegedachten

Extra waakzaam voor incoherente signalen.

Nadruk op verschillende uitingsvormen zoals oa:

• patiënten die een masker opzetten 

• acuut suïciderisico vs eerder chronisch

“In groep zijn zij dan diegene met de meeste verhalen en humor en ze 

nemen het voortouw om samen iets te gaan doen van sport, terwijl dat je 

dan individueel ziet dat ze eigenlijk echt, ja, er helemaal doorzitten.” 
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Een beeld krijgen van hoop 

Tijdens gesprekken en observaties OOK aandacht voor hoopvolle 

elementen die een buffer (kunnen) vormen tegen suïcide. 

“zoeken naar een sprankeltje hoop” door het gesprek aan te gaan over:

• positieve dagelijkse gebeurtenissen

• interesses en hobby’s 

• netwerk van de patiënt

• …

“Ik probeer altijd op zoek te gaan naar, ze noemen dat sprankeltjes, die 

hoopvolle zaken in een gesprek. Dat kan gaan over dingen die ze graag 

doen of hobby's of zaken die ze vroeger graag deden.”
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Een beeld krijgen van suïcidegedachten en hoop

Bespreekbaarheid van suïcidegedachten is erg broos. Veel vraagtekens: 

• Is de patiënt open en eerlijk? Is het niet te bedreigend? 

• Wat kunnen we als verpleegkundige ‘veilig’ bespreken?

• Zoeken van hoopvolle en beschermende elementen: afgestemd op 

rouwproces? Leggen we onze eigen waarden op aan de patiënt? 

“Ik vind dat zeer belangrijk om daarover te kunnen spreken, maar je moet 

eerst een beetje een band maken tegen dat je het mag aanraken.”

“Opletten dat we niet in een therapeutisch discours geraken.” 
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Met patiënten een band opbouwen en onderhouden

Band als ‘binding’, ‘klik’ en ‘vertrouwen’. 

Band bepaalt sterk wat we kunnen doen met en voor de patiënt (functioneel).

Verpleegkundigen investeren in de band:

• regelmatig tijd doorbrengen met de patiënt 

• beschikbaarheid aangeven

• luisteren, oprechte interesse tonen

• …
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Met patiënten een band opbouwen en onderhouden

Soms moeilijk om een band op te bouwen (= een signaal). 

“Je hebt mensen die zich gaan terugtrekken op de kamer, die afstandelijk 

zijn, waarmee dat je geen band krijgt, waar je geen hoogte van krijgt. Maar 

dat zijn meestal mensen die er nog niet zo lang zijn. Maar evengoed zijn er 

mensen die hier twee maanden zijn en dat je nog altijd het gevoel hebt dat 

er weinig band is.”
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Met patiënten een band opbouwen en onderhouden

‘er zijn’ - helpen dragen - bezorgdheid uiten 

Sommige verpleegkundigen werken eerder vanuit een persoonlijke 

betrokkenheid, anderen werken eerder interventiegericht.

“Ik heb nog gehad dat ik na een gesprek echt dacht van ja man: ‘Ik hoop 

dat ik hem maandag terug zie!’, zo van echt die bezorgdheid hebben en je 

spreekt dat dan wel uit naar de patiënt.”

“Dan voeren we iedere voor- en namiddag een gesprek… soms merken 

we een zekere verzadiging bij de patiënt.”
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Risicotaxatie en interventies

Samen met de patiënt en collega’s een inschatting maken van het risico.

Op basis van het risiconiveau wordt een bepaalde zorg of interventie met 

een bepaalde intensiteit geïnstalleerd (‘intensiteitsprincipe’)

• Veiligheids- of suïcideprotocol met diverse interventies zoals verhoogd  

toezicht, geprotocolleerde gesprekken en vrijheidsbeperkingen. 

• Verpleegkundigen rapporteren uitgebreider en frequenter. 

“Dan wordt dat protocol opgestart en dat is altijd hoog, middelmatig of laag. 

En we evalueren dat dagelijks.”
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Risicotaxatie en interventies 

In vertrouwen afspraken/ compromis maken (vooral uitstappen/ weekend).

• open aanpak: ‘Wat wil jij?’

• suggestieve aanpak: ‘Zou het helpen als ik jouw autosleutels bijhoud?’ 

• directieve aanpak: ‘Je blijft hier dit weekend!’

controle en verantwoordelijkheid delen met de patiënt: waar ligt de grens? 
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Risicotaxatie en interventies

Toepassen van restrictieve maatregelen (o.a. prikkelarme ruimte, deur 

sluiten, afzondering)? 

• enkel indien minder intensieve interventies geen oplossing bieden

• bij observeren van ernstige signalen zoals scheurgedrag of 

zelfverwonding

“Hedendaags met de herstelvisie, het humanistische gebeuren, moet heel 

goed geëvalueerd worden, om te kijken of afzondering alleen als laatste 

reddingsboei bekeken wordt’”
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Risicotaxatie en interventies

Opleggen van interventies vs afstemmen met de patiënt

“Maar zelfs als ze zeggen liever niet, doen wij het toch hé, dan benadrukken 

wij: ‘Kijk, je zit met die gedachten, wij willen je daar toch een stuk tegen

beschermen.’”

“De momenten van verhoogd toezicht was dat binnengaan op de kamer en 

die persoon zat op de grond tegen de muur op zijn hurkje. En dat was daar 

even gaan bijzitten en zeggen van: ‘Weet, als je iets wil zeggen of als we iets 

kunnen doen, we zijn er.’”
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Risicotaxatie en interventies

Signaleringsplan opstellen met patiënten (cfr. veiligheidsplan) 

Geobserveerde en ervaren signalen bespreken en opnemen in dit plan

Als verpleegkundige goed geplaatst want ‘ruim beeld’ van de patiënt

“We kijken dan om een signaleringsplan op te stellen. 

Ik denk dat dat één van de belangrijkste dingen is. 

Maar ook, ik zeg het, er hangt natuurlijk ook 

veel af van de band die je hebt met je patiënt.”
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Risicotaxatie en interventies

Via interventies niet enkel direct maar ook indirect preventief handelen.

suïcidegedachten doorbreken en tunnelvisie verbreden door: 

• op gepaste wijze humor gebruiken

• positieve observaties bekrachtigen 

• stimuleren om ‘iets te doen’ (bvb. sporten)

• introduceren van potentieel hoopvolle elementen (bvb. kinderen)

• …

“Vooral luisteren en zo dat sprankeltje hoop terug weten te vinden en hen 

positief bekrachtigen in hetgeen dat ze nog wel kunnen en goed doen.”
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Risicotaxatie en interventies

• We moeten alert zijn! vs Handel ik niet te veel vanuit angst? 

• Wat is het effect en de preventieve waarde van een maatregel?

• Het protocol legt een grote druk op patiënt, verpleegkundige, team.

• Rapportage is noodzakelijk vs te veel administratie 

“Vanuit angst kun je soms teveel gaan doen, vanuit je gevoel van, ‘we 

mogen hem niet kwijt geraken want de vorige zijn we ook kwijt geraakt’.” 

“Contacten op dat moment zijn er omdat ze er moeten zijn en dat je in orde 

bent met je administratie zodat, als er iets gebeurt, ik kan zeggen van: ‘Ja ik 

heb nog een gesprek gevoerd hé’, hoe slecht het ook was.”
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Werken in het multidisciplinaire team

Signalerende functie o.b.v. aanwezigheid en nabijheid bij patiënten

“Ik vind dat signalerende van ‘mensen, dat zegt mijn buikgevoel hier’ en dan 

deel je dat met je collega's. Het is vooral belangrijk om te vragen ‘hoe wordt 

dat ervaren in andere therapieën, hoe gaan zij daarmee om?”

Team als adviescentrum

“Het is heel vaak dat ik bijvoorbeeld vast zit met een patiënt en dat ik naar 

de psycholoog ga en zeg van: ‘Kijk, hier zit ik mee en hoe kijk jij daar naar?’. 
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Werken in het multidisciplinaire team

Brugfiguur

• opstellen als vertegenwoordiger van de patiënt (bvb. teamvergadering)

• laagdrempelige opstap bieden naar collega’s (doorverwijzen) 

“Als dat vooral onderliggende problemen zijn, zoals misbruik, dan ga ik echt 

wel doorverwijzen. (…) Stel nu bijvoorbeeld dat die persoon iets 

medicamenteus nodig heeft, ga ik ook zeker doorverwijzen naar een 

psychiater.”

25



Werken in het multidisciplinaire team

Goede teamwerking? 

• hoge mate van openheid over het thema suïcidaliteit

• kunnen ventileren in het (verpleegkundig) team 

• neuzen in dezelfde richting m.b.t. omgaan met risico's 

“Verpleegkundigen onder elkaar laten vooral de ruimte om een keer te 

kunnen ventileren, zonder te oordelen, terwijl je soms merkt dat, als je met 

andere disciplines het daarover hebt, dat dat minder kan, dat je soms weinig 

tot geen ruimte krijgt om daar eventjes over te ventileren, en dat je soms wel 

een stukje veroordeeld wordt, bij manier van spreken.”
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Het netwerk van de patiënt: wel of niet betrekken? 

Verpleegkundigen zetten weinig tot geen (proactieve) stappen.

Perceptie dat er veel drempels zijn:

• nood aan toestemming van de patiënt

• patiënten met een beperkt of afstandelijk netwerk 

• schaamte bij de patiënt 

Vooral tijdens bezoekmomenten een luisterend oor bieden aan naasten.

“Als de patiënt niet echt vraag heeft naar het betrekken van familieleden, dan 

ga ik dat ook niet snel doen (…) dat is eerder een therapeut die dan zegt 

van: ‘Ik wil zien hoe dat die omgaat met zijn echtgenoot bijvoorbeeld.’”
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Discussie 

Verpleegkundigen kennen zichzelf een belangrijke rol toe in het 

multidisciplinaire team

Volgens verpleegkundigen bepaalt de band met patiënten in sterke mate wat 

ze (kunnen) doen met en voor de patiënt. 

Vooral aandacht voor de functionele en beschermende waarde van de band. 

Ze hebben minder aandacht voor ‘therapeutic engagement’.

Binnen een persoons- en belevingsgerichte zorg patiënten ondersteunen 

in het leren herkennen van signalen en het omgaan met suïcidaliteit.

(Cutcliffe & Barker 2002, Lees et al. 2014, Talseth & Gilje 2011)
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Dilemma: opleggen interventies vs autonomie van de patiënt en werkrelatie 

Nood aan zowel een ‘directe observatiebenadering’ als een 

‘engagementbenadering’ vanuit betrokkenheid en hoop.

Ideale verhouding(?)

Protocollen en interventies inbedden in een basishouding van betrokkenheid, 

hoop en presentie. 

Wat is het meest ondersteunend voor het herstel van de patiënt? (cfr. “Van 

een ‘op-dood-gerichte-oriëntatie’ naar een ‘op-het-leven-gerichte-oriëntatie’”)

(Debyser et al. 2015, Cutcliffe et al. 2006, Cutcliffe & Barker 2002, Lees et al. 2014, Talseth & Gilje 2011)
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Dilemma: als verpleegkundige macht en verantwoordelijkheid delen

Hoe ver gaan we daar in? Te weinig/ te veel? Waar ligt de grens? 

(Vandewalle & Malfait et al. 2017)

Naasten betrekken?

Naasten slechts in beperkte mate benoemd als partners waarmee inzichten 

worden gedeeld over het functioneren van de patiënt. 30



Emotionele impact op verpleegkundigen 

“Het grijpt je naar de keel” / “Ik kon niet slapen” / “Ik was er niet gerust op”/ 

“Handel ik teveel vanuit angst?”

Contacten met patiënten kunnen voor de 

verpleegkundigen een aanzienlijke emotionele 

impact hebben (Gilje et al. 2005, Hagen et al. 2017)

Belang van ruimte in het team om open te spreken.

Nood aan intervisie waarbij de focus niet enkel ligt op de feitelijke aspecten.
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Volgende stappen in het onderzoek 

• bijkomende interviews met verpleegkundigen

• interviews met patiënten over hun ervaringen met suïcidegedachten en 

de rol en bijdrage van verpleegkundigen daarbij

Onderzoekslijn verbreden/ verdiepen via masterproeven en literatuurstudies

Jan Verfaillie, Joke De Canck, Yentl Defour; studenten in de opleiding 

master in de verpleegkunde en de vroedkunde aan de Universiteit Gent. 

Focus op contact tussen verpleegkundigen en patiënt, interdisciplinair 

perspectief op de rol van verpleegkundigen, perspectief van naasten
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