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VLAAMS  

EXPERTISECENTRUM 

SUÏCIDEPREVENTIE 



“ Het aantal zelfdodingen in 

Vlaanderen moet in 2020 

met 20% gedaald zijn ten 

opzichte van het jaar 2000. 



STRATEGIEËN 

▸         Bevorderen geestelijke gezondheid 

 

▸         Laagdrempelige telefonische en online hulp 

 

▸         Bevorderen deskundigheid intermediairen 

 

▸         Zorg voor specifieke risicogroepen 

 

▸         Suïcidepreventierichtlijnen  

 



BEVORDEREN GEESTELIJKE 

GEZONDHEID 

 

https://youtu.be/BMRs71eZ7ow


BEVORDEREN 

GEESTELIJKE 

GEZONDHEID 



LAAGDREMPELIGE TELEFONISCHE 

EN ONLINE HULP 

Hulp voor jezelf 

Iemand helpen 

Hulp voor nabestaanden 

Hulp voor hulpverleners 

Beleid en vorming 

Feiten, cijfers en nieuws 

www.zelfmoord1813.be 



LAAGDREMPELIGE TELEFONISCHE 

EN ONLINE HULP 

Brochure 



BEVORDEREN DESKUNDIGHEID INTERMEDIAIREN 

Neem een kijkje 

in het  

vormingsaanbod 

www.zelfmoord1813.be/vormingen 



ACTIES VOOR RISICOGROEPEN 

▸ Nieuwe behandelvormen voor mensen met 

zelfmoordgedachten (18+) 

 

 

 

 

 

 

▸Zorg voor suïcidepogers 

 



ACTIES VOOR RISICOGROEPEN 

▸ Zorg voor nabestaanden: 

 
www.zelfmoord1813.be/nabestaanden 

    

                          www.ikdraagjemee.be 

 

 

 

 

 



ACTIES VOOR RISICOGROEPEN 

▸ Holebi’s en transgenderpersonen 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

▸ Omgaan met zelfbeschadiging 

    www.zelfmoord1813.be/publicaties 



SUÏCIDEPREVENTIERICHTLIJNEN 

▸ Scholen  

 

 

 

 

▸ Werkvloer 

 

 

 

 

 

▸ Media 

 

 

 

 

▸ Theateradviezen 

 

 

 

 

 

 





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 

 

KADER RICHTLIJN 



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 



DEEL 1 

 
Welke 

uitgangspunten en 

basisprincipes 

staan voorop in de 

hulpverlening aan 

suïcidale patiënten? 
 







DEEL 2 
 

Hoe kan je 

suïcidaliteit 

herkennen en 

bespreken en hoe 

schat je het 

suïciderisico in? 
 



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. » 



Signalen bespreken 

 
“Je zegt dat je het niet meer ziet zitten, bedoel je hiermee dat je 

aan zelfmoord denkt?” 

 

“Denk je weleens dat je een einde aan jouw leven zou willen 

maken?” 

 

“Hoe lang heb je deze gedachten al?” 

 

“Heb je concrete plannen gemaakt om zelfmoord te plegen?”  

 

“Wat maakt dat je zelfmoord wil plegen?” 

 

“Welke dingen houden je nog tegen om zelfmoord te plegen?”  
 

 

 
 

 





DEEL 3 
 

Welke evidence 

based interventies 

zijn er voorhanden? 
 



Sjabloon behandelplan 



NEUROBIOLOGISCH 

▹ Antidepressiva, electro-convulsietherapie, clozapine,  

lithium, ketamine 

▹ Opgelet: medicatie als middel voor zelfdoding 

 

PSYCHOTHERAPEUTISCH 

▹ Cognitieve gedragstherapie 

▹ Dialectische gedragstherapie 

▹ Oplossingsgerichte therapie 

▹ Mindfulness-based cognitieve therapie? 

INTERVENTIES 



www.zelfmoord1813.be/safetyplan 



www.zelfmoord1813.be/zelfhulp 



www.zelfmoord1813.be/thinklife 

https://www.youtube.com/watch?v=7GWYUa9hqQY


DEEL 4 
 

Waaruit bestaat een 

optimale opvang en 

zorg voor 

suïcidepogers? 
 



▸Zorgpad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▸Aandachtspunten bij jonge suïcidepogers 



IPEO EN KIPEO 

 

 



DEEL 5 
 

Wat te doen na een 

suïcide? 
 





IMPACT OP NABESTAANDEN 

▸ Emotioneel 

▸ Vragen 

▸ (Gecompliceerd) rouwproces 

▸ Verhoogd suïciderisico  

 

 

HULPVERLENER ALS NABESTAANDE 

▸ Professionele impact 

▸ Emotionele impact 

 



DEEL 6 
 

Wat omvat een 

suïcidepreventiebeleid? 
 



COMPONENTEN VAN EEN SUÏCIDEPREVENTIEBELEID 

 

Gedeelde visie Draaiboek 
Vorming en 

Ondersteuning 

Suïcideveilig 
maken 

Registratie en 
evaluatie 



BIJLAGE 

 



▸ Volledige richtlijn en e-learning: 

www.zelfmoord1813.be/sp-reflex 

 

▸ Samenvatting: 

www.zelfmoord1813.be/publicaties 

 

▸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/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/publicaties
http://www.zelfmoord1813.be/vormingen
mailto:info@aspha.be


VLESP Teaser _Final_2017.03.15.mp4


Save the date! 

 

5-8 september 2018 



  info@vlesp.be 

  

  @vlesptweet  

    


