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Suïcidepreventie

een onderwerp met vele gezichten

Aannames & Oordelen

(Stil) Verdriet & Rouw



Suïcidepreventie

verschil maken tussen ‘leven en dood’

Van mens tot mens

Zonder oordeel

Vanuit oprechte interesse





Trailer film WAAROM NIET EERDER

https://www.youtube.com/watch?v=-Vj1JVqyEXY


Zorgperspectief; de huisarts

Huisartsen en POH ervaren:

• Onvoldoende kennis en vaardigheden; herkennen signalen

• Belemmeringen in de doorverwijzing binnen de keten

Patiënten:

• 1 op de 2 mensen die overlijdt door zelfmoord heeft een maand ervoor de huisarts 
bezocht. 

• Tijdens laatste consult werd bij 1 op de 3 mensen het risico op suïcide herkend.



5
Elke dag

suïcides

40
Elke dag

Opnames 

Spoedeisende Hulp

Na een poging

Zelfmoord in cijfers

15.800 in 2020; 43 per dag

Bron: VeiligheidNL



Zelfmoord in cijfers

56%
van de mensen die suïcide 

plegen, is tussen de 

40 en 70 jaar



Mannen en Vrouwen

2 van de 3
suïcides worden 

gepleegd door mannen

Vrouwen
doen meer pogingen



Zelfmoord in cijfers

Bij 60% 

dus niet!

Lees: GGZ-zorg



Jongeren

10%
denkt wel eens 

aan zelfmoord

suïcide

1
jongeren doet wel 

een eens poging

56
suïcides 

per jaar

Gemiddeld

62
suïcides 

in 2021

(10-20 jaar)(10-20 jaar)

25op de



LHBTIQ+ Transgenders



Suïcidepreventie; proces van suïcidaliteit



Hoe ontstaan zelfmoordgedachten?

Zelfmoord

gedachten

Klem
Ondraaglijk

Onoplosbaar

Oneindig

Kwetsbaarheid 

& 

stress





Van denken naar doen

Zichtbaar

Onzichtbaar



Uitspraken

• ‘Voor mij hoeft het zo niet meer…’

• ‘Ik wil niet meer…’

• ‘Het komt nooit meer goed…’

• ‘Jullie zullen geen last meer van mij hebben…’

• ‘Niemand zal me missen…’



Gedrag

• Somberder 

• Emotioneler

• Afname motivatie (zich terugtrekken)

• Verzuim

• Extreem gedrag (verslaving, 
uitgavenpatroon)

• Ineens mensen bedanken, bezoeken

• Opgelucht in vergelijking met eerder 
zwaarmoedig gedrag

• …

Onderbuikgevoel…





Maak contact
• Zeg dat je je zorgen maakt

• Maak zelfmoord bespreekbaar

• Wees respectvol, vertrouwelijk, echt

• Orden samen de gedachten en zet ze op een rij

• Stel voor samen hulp te zoeken: (huis)arts, behandelaar, familie

Ambulancepersoneel!



Don’ts; bagatelliseren en oordelen

• ‘Na regen komt zonneschijn!’

• ‘Geen gekke dingen doen hè!’

• ‘Beloof me dat je jezelf niets aan 
zult doen’

• ‘Dat kun je niet maken tegenover 
je kinderen’

• ‘Tja, dat hoort nu eenmaal bij de 
leeftijd..’



Do’s; luisteren en aansluiten

• ‘Het klinkt alsof je er doorheen 
zit. Heb je wel eens de gedachte 
om een einde aan je leven te 
maken?’

• ‘Het hoeft allemaal niet meer, zeg 
je. Bedoel je daarmee ook dat je 
aan zelfmoord denkt?’

• ‘Wat maakt het leven voor jou op 
dit moment zo ondraaglijk? Vertel 
eens..’



Zorg ook voor jezelf

• Wat heb jij zelf nodig? 

• Eventueel van anderen?

• Eigen grenzen

• Uiteraard ‘in afstemming met’



Wat biedt 113?

Ons kantoor

https://vimeo.com/757477039/c82a9f02a4




Specifiek voor de huisartsenzorg

• NHG E-learning suïcidepreventie

• Nascholing suïcidepreventie LHV

Utrecht: 15 december 2022

Goes: 9 maart 2023

Zwolle: 6 april 2023

• Podcast suïcidepreventie najaar 2022

(i.s.m. ‘Huisartspodcast’)



Hulpverlening door 113

Therapie

Zelfhulpcursus 

Apps

Chat: www.113.nl Tel: 113 / 0800-0113 

24/7, gratis, anoniem, vertrouwelijk



57.388
Telefoongesprekken

3.641x
Online zelfhulp

cursussen

138.847x

8.783
Online therapie

sessies

81.459
Chats

2021

113 verleent

Per jaar

crisishulp

+21,8%



Naasten en (zorg)professionals

Consultatie
Kwartiermakers

Downloads 113.nl

Handreikingen en 

stappenplannen

Overleg- en advieslijn

Dagelijks van 10:00 - 16:00 

020-3113888

Voorlichting & training

academy@113.nl

Folders & crisiskaartjes

Bestellen via 113.nl

http://www.113.nl/
mailto:academy@113.nl
http://www.113.nl/


‘Vraagmaar-app’



Tot slot

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=-Vj1JVqyEXY

Film: https://www.youtube.com/watch?v=tpLJjC54aAQ (35.18)

Online talkshow: https://www.youtube.com/watch?v=crgPheDPoIs

https://www.youtube.com/watch?v=-Vj1JVqyEXY
https://www.youtube.com/watch?v=tpLJjC54aAQ
https://www.youtube.com/watch?v=crgPheDPoIs


Contact? agz@113.nl

mailto:agz@113.nl

