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Suïcidaal gedrag in Nederland
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Suïcide in Nederland: 1980- 2012 per
100.000 van de bevolking alle leeftijden

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / A.J.F.M. Kerkhof



Sterfte borstkanker 1980-2007



Sterfte Hart en Vaat Ziekten 1980-2010





Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek / A.J.F.M. Kerkhof



• Zelfbeschermend pessimisme
– “Als ze willen doen ze het tóch”
– “Je kunt het nooit voorkómen.”

• Vrije wil idealisme
– “Mensen hebben toch récht op zelfmoord?”

• Gelaten acceptatie (maar niet in mijn dienst)
– “Zelfmoord hoort er in dit werk gewoon bij”.

• Angst voor gezichtsverlies en sancties:
– “Je wordt afgerend, de laatste is de L#L"

De "Hollandse School”
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Gegeven hoe wij werken (want zo werken 
wij nu eenmaal) 

willen we niet meer suïcides 

als anders of als anderen. 

De mindset van gisteren



• Geen van onze patiënten zou eenzaam en 
radeloos morgen sterven door zelfmoord. 

• Gegeven ons doel van 0 suïcides: hoe moeten
we dan werken? 

Zero Suicide Mindset
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• COMMITMENT
• CONTACT
• CONTINUITEIT
• COMPETENTIE 
• COMPLIANCE 
• CALAMITEITEN

Verdedigingslinies door 
Perfect Care 



Leren en verbeteren in plaats van 
ontschuldigen en verdedigen 







0 Suïcides in de GGz

in 2030 < 800 suïcides in 
Nederland 

Doe je mee?
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