
26 oktober  2016  
Jos de Keijser 

Rondom Suïcide 
Nieuwe inzichten over preventie en 
ondersteuning van nabestaanden 



onderdelen 

Suïcide in Nederland anno 2016 
Preventie 
Richtlijnen 
Contact maken 
Impact van een suïcide voor nabestaanden 
  



 
• 1.000.000 suïcides, jaarlijks wereldwijd 

 
• 1.871 suïcides in Nederland in 2015  
• 95.000 suïcide pogingen per jaar 
• 500.000 mensen met suïcidale gedachten 

 
 
 
CBS en Nemesis 2 
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Suïcide naar methode 
 

          Mannen         Vrouwen 
• Verhangen/wurgen  56 %  36 % 
• Vergiftigen (medicijnen) 11 %  30 % 
• Voor voertuig springen 10 %  11 % 
• Van hoogte springen      7 %    8 % 
• Verdrinken     5 %    8 % 
• Overig    12 %    7 %  
 
Bron: CBS Statline  



Afscheidsbrief 

 
• Wel afscheidsbrief   35% 

 
• Geen afscheidsbrief   65% 

 
 

 



Motieven 

• Depressief     30% 
• Overig psychisch    24% 
• Verslaving         4% 
• Overspannen      3% 
• Relatie     13% 
• Fysiek lijden    11% 
• Verlies familie              4% 
• Huiselijke omstandigheden       3% 
• Financieel economisch        3% 

• Studie werk        1% 

 



Een last….  

mogelijkheid 

(on) verbondenheid 

Suicide 



Waarom plegen mensen suïcide? 

• Hun toekomst is zwart, op alle fronten 
• Belangrijkste bestaansredenen bedreigd 
• Idealen onbereikbaar geworden 
• Niet meer te herstellen, hopeloosheid 
• Doorleven is erger dan sterven 
• Suicide is een vorm van zelfbescherming 
• Tegen verder onheil en aftakeling 
 



Een Multidisciplinaire richtlijn 
MDR Diagnostiek en Behandeling van Suïcidaal Gedrag 

Te vinden bij www.ggzrichtlijnen.nl 



 
 
 
 
 

Suïcidaal gedrag 



 
 
 
 

  Biologische factoren 

    geslacht 

    familiaire (erfelijke) belasting 

  Persoonskenmerken 

    probleemoplossingsvaardigheden 

    perfectionisme 

    leeftijd (risico neemt toe met de leeftijd) 

    vroeg lichamelijk of seksueel misbruik 

  Maatschappelijk, interpersoonlijke factoren en steunsysteem 

    weinig sociale steun 

    burgerlijke staat (alleenstaand/ gescheidenen/ verweduwd  

    lage sociaal-economische status en werkloosheid 

    beroep  

Kwetsbaarheid 



 
 
 
 

   Psychiatrische aandoeningen 

     eerder behandeld voor psychiatrische (co)morbiditeit 
     stemmingsstoornissen 
     angststoornissen 
     schizofrenie 

     stoornissen in het gebruik van middelen 

     eetstoornissen 

     ADHD 

     persoonlijkheidsstoornissen 

     co-morbiditeit 

   Psychologische factoren 

     hopeloosheid 

     negatief en dwangmatig denken 

     last voor anderen- 

     impulsiviteit en agressie 

   Ingrijpende gebeurtenissen en verlieservaringen 

     verlies van personen 

     verlies van gezondheid 

     ontslag 

     huiselijk geweld 

     detentie 

Stress 



 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ingebed in sociaal steunsysteem 

Goede band met behandelaar 
 
Religieuze overtuiging 
 
Zorg voor jonge kinderen 
 

Beschermende factoren 



Kwetsbaar 

Stressoren 

Fuik 

Suïcidaal gedrag Kwetsbaarheid 
• Geslacht 
• Familiair/genetisch 
• Biochemisch 
• Persoonlijkheid 
• Maatschappelijk 
• Levensovertuiging 
• Steunsysteem 

Stressoren 
• Psychiatrische aandoeningen 
• Psychologische factoren 
• Levensgebeurtenissen 

bescherming 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observeerbaar gedrag 

Niet observeerbaar 
gedrag: 
Bewuste en onbewuste 
gedachten, impulsen en 
suïcideplannen 

Suïcide 
tendentie 

Tijd 

Suïcide poging Suïcide 

Hawton, 2001 



 
 
• belangstelling en betrokkenheid tonen 
  
• de suïcidale patiënt begrijpen 
 

• in contact komen met naasten van de patiënt 
 
• stressoren en beschermende factoren inventariseren 
 
• veiligheid en continuïteit organiseren 
 
• het beloop van het suïcidale gedrag volgen 

Contact maken is van 
belang 



 
 
• U bent wanhopig? Klopt dat ? 

• Waarover bent u het meest wanhopig ? 

• Hoe vaak denkt u aan zelfdoding ? 

• Hoe intens denkt u aan zelfdoding (vluchtig, obsessief, nachtmerrie) ? 

• Hoe wanhopig voelt u zich nu ? 

• Komen er in uw gedachten ook beelden van zelfdoding naar boven ? 

• enz  
 

Methodiek van doorvragen 
 



Overheidsbeleid 

Aantallen suïcides moet terug 
Onderzoeksagenda VWS (3.2 mln) 
113online 
SUPRANET Community: regionale ketens van zorg tussen 
familie, gatekeepers en professionals 



SUPRANET 
1. Training van: a. Medewerkers in en rond de 
huisartsenvoorziening in het herkennen, diagnosticeren, 
bespreken en adequaat behandelen van suïcidaal gedrag.  b. 
Gatekeepers in welzijnsorganisaties, op scholen of in het 
sociaaleconomische domein. 
2. In kaart brengen van de behoeften van en preventieve 
oplossingen voor specifieke groepen met een hoog risico op 
suïcidaal gedrag. a. Mensen van middelbare leeftijd met een 
arbeidsongeschiktheids- of bijstandsuitkering, b. Adolescenten 
en jong volwassenen  
3. Identificatie van en oplossingen voor de veiligheidsrisico’s in 
de regio, bijvoorbeeld op het spoor of rondom gebouwen. 
 4. Publiekscampagne over suïcidaliteit in samenwerking met 
lokale media, met aandacht voor adequate berichtgeving. 



• Rouw na een verlies door suicide 



Wat is verwerken?                       
Vier rouwtaken van Worden  

1. Aanvaarden van de realiteit van het verlies  
 
2. De pijn en het verdriet doorleven 
 
3. Aanpassen aan een nieuw (sociaal) leven 
    zonder de aanwezigheid van de overledene 
 
4. Overledene emotioneel een plaats geven en de 

draad van het leven oppakken 
 



Verwerken Vermijden  



Maria 

• 45-jarige vrouw, Man heeft zich opgehangen 
• Ze zorgt voor 2 kinderen, werkt fulltime 
• Klachten: concentratieproblemen, slecht slapen, desinteresse 
Kerncognitie: 
•‘Als ik niet voor anderen zorg, ben ik een slecht persoon’ 
•‘Ik had beter op Mark moeten letten’ 
Cognitieve therapie: 
•‘Het is goed om voor mezelf te zorgen’ 
•‘Ik ben niet verantwoordelijk voor Mark’s dood’ 
•Ontspanningsoefeningen 



Verschillen rouw na suïcide 
Nabestaanden hebben meer: 
depressieve klachten 
schuldgevoelens 
sociale isolatie 
schaamte 
waarom/ zingevingsvragen 



Onderzoek Opvang van nabestaanden  
RCT (de Groot e.a., 2007) 

122 familieleden van 70 personen overleden door 
suicide: 39 families CGT (n=68); 31 families Care 
As Usual (n= 54) 
Kort na de suïcide biedt een professional een 
standaard opvangprogramma aan. 
Onderdelen: psycho-educatie over suïcide en rouw, 
cognitieve therapie, communicatie-vaardigheden, 
zelfhulp. 
Doel: preventie van suïcide en verminderen van 
schuldgevoelens 



rouw na suïcide 
hulp aan nabestaanden- methode 

psycho-educatie over rouw & 
zelfdoding 
 
opsporen en bewerken van 
niet-efficiente gedachten 
(‘denkfouten’) over rouw, 
zelfdoding, communicatie enz 
 
de weg wijzen naar 
(zelf)hulpgroepen en 
literatuur over zelfdoding en 
rouw  
 



Ik:   “ik ben niet sterk genoeg dit verlies te dragen”, “ik  kan 
  niet zonder…” 

   ↓ 
   Depressie, separatie-angst 
  
Toekomst: “ik zal nooit meer gelukkig worden” 
   ↓ 
   depressie 
  
Leven:   “het leven heeft geen betekenis/zin” 
   ↓ 
   Depressie, separatie-angst 
  
Schuld:  “het is mijn schuld dat ze dood is” 
   ↓ 
   schuldgevoelens 
  
Rouw:  “ik rouw niet goed”, “ik word gek” 
   ↓ 
   angst, vermijding 
  
Anderen: “anderen zouden mij beter moeten steunen 
   ↓ 
   woede  

Voorbeelden van negatieve gedachten (Rouw Cognitie Vragenlijst) 



| Datum 02-07-2015 

faculteit gedrags- en 
maatschappijwetenschappen 

klinische psychologie 

Vragen 
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• www.josdekeijser.nl  

http://www.josdekeijser.nl/
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