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Stelling:
De GGZ kan meer zelfmoorden voorkomen.



3

Suïcide als maatschappelijk probleem
Mc Ginnis, JM et al
Health Affairs Apr 2002Determinanten van gezondheid

Zorgsector heeft een beperkte rol:
Suboptimale zorg draagt (beperkt) bij aan sterfte. 

40% patiënten met suïcide is in zorg bij GGZ
50% bezoekt eerder de huisarts

Opleiding, werk, wonen, armoede, 
relaties, risico’s 

Onveilige omgeving, vervuiling, infecties 
Gedrag, omgaan met stress/gevaar, bewegen, 
verslaving, zelfmanagement

60% van (chronische) ziektes heeft
genetische component 

Presentator
Presentatienotities
Waarom zijn deze 3 doelen nu belangrijk?We weten uit onderzoek dat mate van gezondheid van individuen maar voor 10% wordt bepaald door de gezondheidszorg.Gezondheid kan vooral beïnvloed worden door sociale en gedragsmatige aspecten.Als we de gezondheid van een groep willen verbeteren moeten we ons dus ook op de andere taartpunten richten, dan moeten we ook aan andere knoppen draaien, en niet alleen de (geestelijke) gezondheidszorg willen verbeteren.Om dit te bereiken moeten meerdere sectoren in een regio dus samenwerkenHoe kunnen bestaande samenwerkingsverbanden in regio's (zoals in maatschappelijke steunsystemen) op een hoger plan gebracht worden?Hoe kunnen samenwerkingsverbanden worden opgezet die:de hele keten beslaanzich richten op effectieve zorg/begeleidingbijdragen aan het verkleinen van de groei in kosten per capita
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Landelijke Agenda: 17 actiepunten,  4 domeinen 



De rol van 113Online

• Stimuleren

• Coördineren/verbinden

• Monitoren/rapporteren



Onderwijs, sociaal economisch
Implementatie 
gatekeeperstraining
 Ervaringen/houding ten opzichte van 

zelfmoord
Vaardigheden oefenen
Kennisoverdracht suïcidale proces, 

risicoverhogende en beschermende 
factoren

Verwijsmogelijkheden 



Media: verantwoorde berichtgeving

Waarom werd de zelfmoord van 
Robin Williams zo gedetailleerd 
verslagen? 
Nederlandse kranten en websites 
gingen uitgebreid in op het 
overlijden van acteur Robin 
Williams. Hoe ver gaan zij in het 
vermelden van details over de 
zelfdoding?
www.volkskrant.nl aug 2014 

http://www.volkskrant.nl/


Tien tips voor journalisten
1. Wees terughoudend
2. Geen details (van methode of middel)
3. Niet romantiseren (bv door te citeren uit dagboek of afscheidsbrief)
4. Voorkom simplificatie (door één oorzaak te identificeren)
5. Abstract beeld (geen beelden die verwijzen naar middel of methode)
6. Bied achtergrondinformatie
7. Respecteer privacy
8. ‘BN'ers’: kijk extra uit (wegens extra impact)
9. Betrouwbare bronnen
10. Benoem dat hulp helpt



Actiepunten GGZ:
wat kunnen hulpverleners doen?

1. Contact maken
2. Organiseren van veiligheid
3. Garanderen continuïteit van zorg
4. Betrekken van naasten bij diagnostiek en behandeling





Speerpunten van patiënten en hun naasten
voor goede suïcidepreventie in de GGZ

1. Vergroten van de bespreekbaarheid van doodswensen en suïcidale 
gedachten

2. Betrekken van naasten bij de behandeling
3. Implementatie van de richtlijn en toetsing daarvan
4. Informeren en ondersteunen van naasten door hulpverleners
5. Benutten van de familie vertrouwens-persoon (FVP)
6. Opvang van naasten na een suïcide



Inventarisatie bij 
25 GGZ 
instellingen



Indrukken na 1 jaar Landelijke Agenda 

• Suïcidepreventie staat op de agenda, vooral in de zorg
• Zorgsector werkt aan kwaliteit van zorg, richtlijnimplementatie (GGZ)
• Ketenzorg is erg complex, vooral aansluiting huisarts-z’huis-ggz
• Naasten nog te weinig betrokken
• Media staan open voor feedback
• Trainen van gatekeepers in onderwijs en sociaal-economische

sector komt langzaam op gang



1 - Niet 2 - Onvoldoende 3 - Beperkt 4 - Voldoende 5 - Volledig 

 
MONITOR VOORTGANG SUÏCIDEPREVENTIE GGZ

Actueel Suïcidepreventie 
beleidsplan 

Er is geen actueel beleidsplan 
jonger dan 5 jaar waarin 
suïcidepreventie als 
onderwerp of speerpunt is 
opgenomen

Er is een actueel 
suïcidepreventie beleidsplan. 
In het beleidsplan komen 0-2 
onderdelen van de LA terug  
(MDR / Ketenzorg / 
Monitoring en Evaluatie van 
suïcides / Scholing)

Er is een actueel 
suïcidepreventie beleidsplan. In 
het beleidsplan komen 3 of 
meer onderdelen van de LA
terug (MDR / Ketenzorg / 
Monitoring en Evaluatie van 
suïcides / Scholing) 

Er is een actueel 
suïcidepreventie beleidsplan. In 
het beleidsplan staan alle 
onderdelen van de LA (MDR + 
Ketenzorg + Monitoring en 
Evaluatie van suïcides + 
Scholing) EN het plan 
weerspiegelt het perspectief 
van cliënten en  naasten.

Als 4 met daarbij: 
Het plan is ingebed in het 
overkoepelende 
(veiligheids)beleid EN het 
weerspiegelt een duidelijke 
ambitie op het gebied van 
suïcidepreventie binnen en 
buiten de instelling.

Monitoring

Evaluatie

Ketenzorg

Multidisciplinaire richtlijn

Meerjarenplan scholing

Gatekeepertraining

Contactvaardigheden training

PITSTOP





Hoe ziet suïcidepreventie er in uw praktijk 
uit?



Stand van zaken na 2 metingen

T0: feb ‘15, blauwe lijn
T1: nov ‘15, rode lijn

Verbetering in alle 
domeinen, behalve de 
gatekeepers, 

Grootste vooruitgang op 
beleidsplan

Hoogste score (3,4) op 
evaluatie van suïcides



> 2016 > 2018

Supranet
CARE 

Supranet
Community

GGZ
ziekenhuis/huisarts

Gemeente
GGD

Onderwijs
Sociaal 

economisch  

SUPRANET 
NL

2014-2017
Landelijke Agenda 
Suïcidepreventie

SUPRANET Care, Community & Media



• Care: Lerend netwerk van GGZ aanbieders
• Community: Lerend Public Mental Health netwerk
• Ontwikkelen, onderzoeken, delen best practices
• Monitor van kwaliteit en uitkomsten
• Lange adem (5-10-15 jaar)

SUPRANET Care & Community
Suïcide Preventie Actie Netwerk



“The  names of the patients whose lives we save can never be 
known. Our contribution will be what did not happen to 
them. 

And, though they are unknown, we will know that mothers 
and fathers are at graduations and weddings they would 
have missed, and that 

grandchildren will know grandparents they might never have 
known, 

and holidays will be taken, and work completed, and books 
read and symphonies heard, and gardens tended that, 

without our work, would never have been."

Donald M. Berwick, Institute for Healthcare Improvement
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