
Zorg voor suïcidepogers: integratie van 

ASSIP in een mobiel crisisteam 

Mevr. An Minnart, psychologe. 

Dr. Olivier Bollen, psychiater. 



Indeling 

• Welk mobiel crisisteam? 

• Wat is ASSIP? 

• Hoe integreren binnen ons mobiel crisisteam? 



     Functie 2a: de mobiele teams 
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2B 2A 

• Foto pastorij 



Andere GGZ-actoren 

• 4 algemene ziekenhuizen met een spoedgevallendienst waarvan 3 

met een PAAZ (130 A-bedden) 

• 1 psychiatrisch ziekenhuis (207 A + 189 T + 196 andere bedden 

maar 60 bevroren) 

• Totaal bedden = 151/ 100 000 inwoners (Belgisch gemiddelde is  

    144/ 100 000 inwoners) 

• 7 CGG’s 

• 4 initiatieven Beschut Wonen 

• Twee 2b-teams en twee PZT-teams 

• Verschillende privépraktijken van psychologen en psychiaters 

• Ruim aanbod van huisartsen 

 



   Teamsamenstelling 2a zuid 

• Theoretisch 10 VTE (effectief 

9,6 VTE):  

    psychiatrisch verpleegkundigen, 

    maatschappelijk assistent, 

    psycholoog, teamleider 

• 12u psychiater + halftijdse ASO 

• 4/5 VTE dispatcher/telefoniste 

 



Aanmelding 

• Weekdagen: 8u30-21u, weekends en feestdagen: 8u00-
16u00 

• Enkel arts (huisarts/ psychiater) kan aanvraag indienen 
voor instap in het Mobiel A-team 

• Afname van telefonische checklist bij arts en patiënt 
waarbij o.a. aandacht voor veiligheid (patiënt en 
personeel) en bereidheid van de patiënt  

• Patiënt moet formeel akkoord zijn 

• Binnen de 16 uur volgt een eerste contact 

• Inclusie na bespreking op eerstvolgend multidisciplinair 
overleg en psychiatrisch consult 



       Hoe gaan we om met suïcidaliteit ? 

• Bij elke patiënt  

gestandaardiseerde 

inschatting van suïciderisico 

via case-interview 

• Bij elk contact en briefing 

evaluatie van gradatie 

• Consequent toepassen van 

acties geassocieerd aan 

gradatie 



Hoe gaan we om met suïcidaliteit ? 

• Taxatie van de aanwezigheid van onderliggende 

psychiatrische stoornis (depressie) 

• Psycho-educatie aan patiënt en zijn omgeving 

• Zo aangewezen opstarten van behandeling 

psychiatrische aandoening 

• Opstellen van veiligheidsplan met aandacht voor 

toekomstige stressoren 

• Motivatie en facilitatie van vervolgzorg 

• Ondersteuning van huisarts 





In 2015: 545 (63%): suïcidedreiging of –poging 

In 2016: 34 van 379 inclusies (9%) na een 

suïcidepoging 



Nederlandse studie IHT (TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 59(2017)11, 713-719 ) 

• Reden aanmelding 

– Toename ernst stoornis (%) 30 (51%) 

– Toename suïcidaal gedrag (%) 13 (22%) 

– Opname verkorten (%) 12 (20%)  

– Verzoek steunsysteem (%) 2 (3%) 1 (6%) 

– Diagnostiek (%) 1 (2%) 

– Anders (%) 1 (2%) 



Nederlandse studie IHT (TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 59(2017)11, 713-719 ) 

• Hoofddiagnose volgens DSM-IV 

– Depressieve stoornis (%) 39 (66%)  

– Angststoornis (%) 8 (14%)  

– Psychotische stoornis (%) 4 (7%) 

– Bipolaire stoornis (%) 2 (3%) 

– Persoonlijkheidsstoornis B (%) 2 (3%)  

– Anders 4 (7%) 

• Comorbide diagnose volgens DSM-IV 

– Depressieve stoornis (%) 8 (14%) 

– Angststoornis (%) 6 (10%)  

– Psychotische stoornis (%) 1 (2%) 

– Bipolaire stoornis (%) 1 (2%)  

– Persoonlijkheidsstoornis (%) 8 (14%)  

– Verstandelijke beperking (%) 1 (2%) 

– Anders 9 (15%)  

– Geen 25 (42%) 

 



Wat is ASSIP? 

• Attempted Suicide Short 

Intervention Program 

• ontwikkeld aan universiteit 

Bern door Konrad Michel en 

Anja Gysin-Maillart als een 

add-on therapie van 3 tot 4 

sessies 
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• Na een suïcidepoging risico 

op geslaagde suïcide 

gestegen 40 tot 100x 

• Moeilijk om suïcidepogers in 

behandeling te krijgen zowel 

op korte termijn als op lange 

termijn 

 



Waarom ASSIP? 

• Zoektocht naar een kortdurende en gerichte interventie toepasbaar binnen 

de context van een 2a team 

• Eerste contact in 2013 op IASP maar geen studie over effectiviteit, handboek 

enkel in Duits of Fins, wel ook gestart met proefproject in Helsinki 

• In maart 2016 publicatie van een positieve studie en publicatie van 

handleiding in het Engels 

• Herfst 2016 besprekingen van haalbaarheid van inhoudelijke en praktische 

implementatie  

• Januari 2017 opstart ASSIP binnen Reling 2a zuid 

 

 

 



Uitgangspunten  

Medisch model 

• Suïcidaliteit = symptoom van een 

onderliggende psychiatrische 

stoornis 

• Behandeling: richt zich op de 

psychiatrische stoornis 

• Hulpverlener is de expert 

ASSIP 

• Suïcidaliteit = een doelgerichte 

actie binnen de interpersoonlijke 

logica 

• Behandeling: richt zich op de 

suïcidale modus 

• Patiënt is de expert van zijn eigen 

verhaal 



Actieve bestanddelen 

• Opbouwen van een therapeutische alliantie 

• Psycho-educatie 

• Casus conceptualisatie  

• Veiligheidsplan 

• Outreachend lange termijn contact via brieven 



ASSIP 

• Indicatie: elke patiënt die zich presenteert na een 

suïcidepoging 

• Contra-indicatie: 

– Psychose 

– Mentale handicap 

– Taal onmachtig 

– Repetitief zelfverwondend gedrag bij patiënten met een 

borderline persoonlijkheidsstoornis 



ASSIP 

• TAU + ASSIP vs. TAU 

• 2 x 60 patiënten 

• Follow-up 24 maanden 

• 80% reductie van risico op 

een volgende suïcidepoging 

• 72% daling van aantal 

hospitalisatie dagen 

• Drop-out ASSIP 7%, TAU 

22% 

• Finse studie lopende tot 12/’19 





Hindernissen 

• Veel pogers willen geen vervolgzorg 

• Vermijding tov suïcidale crisis 

• Suïcidaliteit wordt niet ervaren als gezondheidsprobleem maar als 

mogelijke oplossing 

• Taboe/schaamte 

 Engagement in therapie vereist  

 - Onvoorwaardelijke aanvaarding van hun probleemdefiniëring 

 - Gemeenschappelijke taal 

 - Therapeutisch kader dat hen helpt begrijpen 

 

     



Verloop ASSIP 

• Add-on therapie 

• 3 a 4 sessies 

• Individuele therapeut 

• Follow-up van 2jaar dmv brieven 

 

Geïntegreerd in mobiele crisisbegeleiding 

 



Sessie 1: Narratief interview 

• Patiënt doet zijn verhaal over aanloop naar de poging 

• Doel:  

– gedeeld begrijpen van de individuele mechanismen  bij de 

patiënt die geleid hebben tot de crisis 

– Kwetsbaarheden en triggers zichtbaar krijgen 

• Video-opname 

• Risico-taxatie 



Aandachtspunten bij sessie 1: 

• Patiënt behoudt regie van gesprek 

• Niet onderbreken / interpreteren 

• Vertragen indien nodig 

• Enkel structureren indien niet anders kan 



Sessie 2: Video playback 
• Exposure sessie 

• Reactivatie van suïcidale modus in veilige context 

• Samen met patiënt (hele) opname bekijken 

• Doel:  

– Suïcidale proces stap voor stap analyseren 

– Inzicht verwerven 

• Patiënt wordt uitgenodigd om  

– informatie toe te voegen   

– stil te staan bij emoties / gedachten 

– Na te denken over alternatieven 



Huiswerk: “Suïcide is geen rationele daad” 

• Psycho-educatieve tekst over suïcidaliteit 

• Verschaft therapeutisch kader 

• Onderdelen: 

– Mentale pijn 

– Het emotionele en het rationele brein 

– Daden van zelfbeschadiging worden opgeslagen in het brein 

– De rol van vroege levensgebeurtenissen 

– De rol van depressie 

– Helpende strategieën 



Voorbereiding therapeut 

• Casusconceptualisatie uitschrijven 

• Aanzet tot crisisplan 



Sessie 3 Casusconceptualisatie en crisisplan 

• Samenvatting van opbouw suïcidale crisis 

• Crisisplan: 

– Lange termijn maatregelen 

– Waarschuwingssignalen 

– Veiligheidsstrategieën die ze kunnen toepassen alleen / met 

hulp van anderen 

Copies naar huisarts en andere betrokken hulpverleners 

Surplus: ASSIP-ers krijgen bij crisis rechtstreeks toegang 

tot nieuwe zorgperiode mobiel crisisteam 



Hoop-Leporello / Back Up 
 

 
HOOP LEPORELLO 

 
van 

 
 

Eddy Stalpaert 
 

   Nuttige maatregels op lange termijn: 
 

 Verwerken van seksueel misbruik 

 Werken aan relatie, evt relatietherapie 

 Versterken van mijn zelfbeeld 

 Psychotherapie op VGGZ 

 Ontspanning inbouwen 

 Praten over problemen ipv emoties te 
onderdrukken 

 Medicatie blijven nemen 

   Waarschuwingssignalen: 
 

 Prikkelbaarheid/kort lontje 

 Aanhoudende spanning en piekeren 

 Idealiseren van de dood 

 Fantaseren over suïcide/plan maken 

 Angst om iedereen te verliezen 

 Woede 

 Mezelf verliezen in mijn werk 

   Veiligheidsstrategieën bij een toekomstige suïcidale   
   crisis: 
 
   Eerst: 

 Praten met psycholoog Emily 

 Rustgevende activiteiten: met hond bezig zijn, 
in tuin werken,… 

 Raadplegen van mijn crisisplan 

 ASSIP therapeut An Minnart/ Reling 
011/693380 of assip.zuid@reling.be  

 Contact nemen met huisarts 
 

 Acuut:  
  Bel iemand! 
 

 Niet meer alleen blijven 

 Opname op PAAZ regelen 

 Teleonthaal 106 

 Zelfmoordlijn 1813 

 Spoeddienst 112 

 Reling 011/693380 (vermeld dat je in de ASSIP 
opvolging zit) 

 



Sessie 4 (optioneel) 

Video playback met hulp van crisisplan 
 

• Suïcidaal proces opnieuw analyseren 

• Waar/wanneer had ik kunnen ingrijpen 

• Welke strategieën zou ik inzetten 

 



Follow up 

• Semi-gestandaardiseerde brieven 

– Gedurende 24m 

– 4 in j1, 2 in j2 

– Herinnering aan lange termijn risico 

– Belang veiligheidsstrategieën 

– Enkele persoonlijke zinnen toevoegen 

– Uitnodiging tot het geven van FB 

– Persoonlijk ondertekend 

 

 



ASSIP bij Reling Zuid 2A in 2017  

• 54 suicidepogers geïncludeerd bij 2a, waarvan: 

• 5 contra-indicatie ASSIP 

• 12 goede indicaties, geen ASSIP owv: 

– 4 oriëntatie naar opname 

– 5 weigeraars (‘vlucht in gezondheid’) 

– 2 ontkenden in 2e instantie suïcidale intentie 

– 1varia 

 

 



• 37 patiënten gestart met ASSIP, waarvan 

– 32 afgewerkt en in FU 

– 5 drop outs (1 niet meer bereikbaar tijdens follow up, 3 gestopt 

na sessie 1, 1 gestopt na sessie 2) 

 



De toekomst 

• Verderzetting ASSIP 

• Opleiding? 

• Onderzoek? 



Contact 

 

Reling Zuid mobiel A team: 011/69 33 80 

 

Olivier.bollen@asster.be 

 

An.minnart@reling.be  
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