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Suïcide in Vlaanderen 
SMR, per gemeente, 1998-2006 



R
a
te

 p
e
r 

1
0
0
,0

0
0
 

Ljubljana 

Suïcidepogingen in Vlaanderen 
rates/100.000/provincie  

225 198 

144 

159 

163 



Het suïcidaal proces 



De (vele) oorzaken van suïcidaal gedrag 
Distaal 

 genetische belasting  

 vroege traumatische levensgebeurtenissen 

 

 neurobiologische stoornissen (bijv. serotonine, HPA-as) 

 persoonlijkheidskarakteristieken  

  cognitieve psychologie 

  (impulsiviteit, agressie)           
       

      KWETSBAARHEID 

Proximaal 

 psychiatrische aandoeningen 

 somatische aandoeningen 

 psychosociale stressoren 

 beschikbaarheid van middelen             STRESS 

 blootstelling aan voorbeelden                        

                       

  



Stress-diathesis interaction 

Van Heeringen & Mann, 2014 



Stress-kwetsbaarheid interactie 

Van Heeringen & Mann, 2014 



Suïcide is een abnormale reactie op een normale situatie 



De cognitieve psychologie van de kwetsbaarheid 

 

Cry of pain model 

Klinisch kenmerk Cognitieve 

psychologie 

Sensitiviteit voor 

sociale stress 

‘verliezer’ status 

Problem-solving 

deficiëntie 

no escape 

Hopeloosheid no rescue 

    Hevige emotionele pijn,  

die beleefd wordt als 

zijnde zonder einde,  

is de gemeenschappelijke 

drijfveer tot suïcide  

bij depressieve mensen  

                                                                                    

        DSM 
Williams & Pollock, 2001 



Jollant et al, 2008 

Functionele hersenbeeldvorming 



N 

(van Heeringen et al, 2010) 

 



Suïcide: de neurobiologie 

• “Suicide runs in families”: erfelijkheid 

• Effect van vroege traumatische gebeurtenissen: epigenetica 

• Effect van medicatie op suïcide risico 

• Omgevingsinvloeden 

– Voedsel (PUFAs) en drinkwater (lithium) 

– Zon en luchtvervuiling 

• Geographische effecten 

• Infecties (Toxoplasmose) 

• Veranderingen in hersenen en molecules 

• …....... 
 

» Biomarkers? 

» Substraat voor behandeling? 
 



Suïcide: de neurobiologie 

1. Moleculaire neurowetenschappen 

2. Cognitieve neurowetenschappen 

3. Systeem neurowetenschappen 



Suïcide: de neurobiologie 

1. Moleculaire neurowetenschappen 
1. HPA-as: epigenetica 

2. Serotonine: genetica 

2. Cognitieve neurowetenschappen 

3. Systeem neurowetenschappen 



Suïcide: de neurobiologie 

1. Moleculaire neurowetenschappen 

2. Cognitieve neurowetenschappen 
1. Aandacht: Suicide Stroop 

2. Besluitvomring: IGT 

3. Systeem neurowetenschappen 



Suïcide: de neurobiologie 

1. Moleculaire neurowetenschappen 

2. Cognitieve neurowetenschappen 

3. Systeem neurowetenschappen 
1. Structurele hersenveranderingen 

2. Functionele hersenveranderingen 



Het thalamocorticale netwerk van suïcidaal gedrag 
(van Heeringen & Mann, 2014) 



Suïcide is een abnormale reactie op een normale situatie 



Suïcide risico bepaling 

Stap 1 

Sociodemografische kenmerken 
• Leeftijd, geslacht, werktoestand, burg stand, leeftoestand 

 

Klinische kenmerken 

* psychiatrische diagnose: depressie, schizofrenie, alcohol-
 afhankelijkheid, (borderline) persoonlijkheidsstoornis 

* Voorgeschiedenis van suïcidaal gedrag (persoonlijk / familiaal) 

* Recente levensgebeurtenis 
 

 

 



Suïcide risico bepaling 

Stap 2 

Bij vermoeden van suïcidale ideatie: 



Suïcide risico bepaling 

Stap 2 

Bij vermoeden van suïcidale ideatie:  

navragen van suïcidegedachten! 



Suïcide risico bepaling 

Stap 3 

Bij twijfel over suïcidale ideatie:  

- ernst van depressiviteit: Beck Depression Inventory (BDI) 

-  ernst van hopeloosheid: Beck’s Hopeloosheidsschaal  

  

  



Suïcide risico bepaling 

Stap 4 

Acute karakter van suïcide-dreiging bepalen:  

- Ernst van depressiviteit 

- Recente levensgebeurtenissen 

- Isolement 

- Recent alcohol- of druggebruik 

- Mate waarin laatste schikkingen getroffen zijn 

- Mate waarin plannen concreet zijn  

  

  



Management van suïcide risico 

Bewaking  Aandacht voor 

(vb. familie,  werk-, leef- of 

hospitalisatie)  schoolomgeving 

----------------------- 

 elimineer methodes 

 

 

Omgevingsgebonden 

Psychotherapie 

   CBT, DGT, MBCT 
Non – suicide 

contract  
Psychologisch 

 

Antidepressiva 

Antipsychotica 

Lithium  

Benzodiazepines 

Antipsychotica 

ECT – TMS 

(es-)ketamine 

 

 

Neurobiologisch

  

   

Langere termijn Korte termijn Interventie 






