
Suïcidepreventie in Vlaanderen: 
wat werkt?
Symposium GGZ Congres 2022



In dit symposium

2

Introductie & Toelichting 3de Vlaams Actieplan 
Suïcidepreventie

Eva Dumon
VLESP - Coördinator Richtlijnen & Media 

Onderzoek naar de effecten en ervaringen van de oproepers 
naar de Zelfmoordlijn 1813

Patrick Vanderreydt
Centrum ter Preventie van Zelfdoding - Stafmedewerker

“SCI”: een kortdurend behandeltraject voor personen na een 
suïcidepoging of een suïcidale crisis

Eva De Jaegere
VLESP - Onderzoekscoördinator



Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie

3
@vlesptweet vlesp_insta



Hulp voor jezelf

Iemand helpen

Hulp voor nabestaanden

Info voor hulpverleners

Beleid en vorming

Feiten, cijfers en nieuws

www.zelfmoord1813.be



3de Vlaams Actieplan 
Suïcidepreventie (VAS)
Traject, strategieën en (snelle) acties



Vlaams Actieplan Suïcidepreventie: Traject

Evaluatie 2de Actieplan Suïcidepreventie

Literatuurstudie & Voorbereidend traject met werkgroepen (2021)

Voorstel actieplan (Gezondheidsconferentie november 2021) 

Verfijnen actieplan, in overleg met overheid en stakeholders (jan – sept 2022)

Finaal actieplan, goedgekeurd door de Vlaamse Regering (eind 2022)

https://www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsconferentie-s%C3%BC%C3%AFcidepreventie-2021


Evaluatie 2de Vlaams Actieplan Suïcidepreventie

▪ Gezondheidsdoelstelling behaald?
▪ Vergelijking met internationaal onderzoek en 

beleid
▪ Evaluatie van acties
▪ SWOT analyse



“
Gezondheidsdoelstelling:

het aantal suïcides met 20% 

verminderen in 2020, in vergelijking met 

2000



Evaluatie VAS II - Gezondheidsdoelstelling

▪ Behaald:  
suïciderate
daalde met 
28,85%

▪ Uitzonderlijk 
in vgl. met 
andere landen

Evolutie aantal suïcides per 100.000 inwoners. 
Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid.



Evaluatie VAS II - Gezondheidsdoelstelling

▪ Preventie-inspanningen werken, maar…

▪ Nog steeds bijna 3 suïcides en 25 suïcidepogingen per dag

▪ Gezondheidsdoelstelling niet behaald bij: 
▫ Vrouwen 16-29 jr: -15,02%
▫ Mannen 45-59 jr: -13,05%



SWOT Analyse

STRENGTHS
Breed actieplan (USI)

Innovatief

Wetensch. onderbouwde methodieken

Mediarichtlijnen

Interesse stakeholders groeit

Vereenvoudiging SP-landschap

WEAKNESSES
Implementatie soms moeizaam

Universele preventie

Sector ‘Werk’

Beperken van middelen 

Postventie

Meting indicatoren

Maatschappelijke bewustwording

Bredere stakeholdersgroep, meer 

sectoren

Communicatie & mediaberichtgeving  

Steun overheden voor implementatie

OPPORTUNITIES

Impact Covid-19

Gebrek aan actuele cijfers

Initiatieven met mogelijks schadelijke impact

Capaciteitsproblemen (oa. in GGZ)

‘Mediageniek’-heid thema

Afstemming met andere beleidsdomeinen

THREATS



VAS 3: Strategieën

▷ Strategie 1. Suïcidepreventie bij de hele bevolking

○ Geestelijke gezondheidsbevordering: versterken beschermende factoren (bv. coping)

○ Doorbreken van stigma psychische problemen

○ Aanmoedigen van hulp zoeken

○ Veilig bespreekbaar maken van suïcide in maatschappij en media

○ Beperken van middelen

▷ Strategie 2. Deskundigheidsbevordering bij professionelen en 

sleutelfiguren (via informatie, ondersteuning, richtlijnen, training en beleid)

○ Settinggericht werken (bv. onderwijs – werkvloer – penitentiaire instelling – zorg & 

welzijn)



VAS 3: Strategieën

▷ Strategie 3. Suïcidepreventie bij kwetsbare groepen

○ Onder meer: 

• Jongeren, ouderen

• Mannen

• LGBT+

• Werk- en financiële situatie (o.a. alertheid voor kwetsbare beroepsgroepen) 

• Personen in detentie

▷ Strategie 4. Preventie bij suïcidale personen & ondersteuning naasten

○ Laagdrempelige informatie en hulp: telefonisch, online, face-to-face

○ Ontwikkeling en implementatie van interventies m.b.t. de detectie en behandeling

van suïcidale gedachten en gedrag bv. behandelvormen, zorg na een poging

○ Zorgcontinuïteit bevorderen



VAS 3: Strategieën

▷ Strategie 5. Postventie na suïcide & ondersteuning nabestaanden

○ Laagdrempelige informatie en hulp

○ Lotgenotencontact

○ Ondersteuning bij postventie na een suïcide

▷ Strategie 6. Onderzoek naar suïcidaliteit, monitoring van cijfers & 

actieplan

○ Onderzoek naar suïcidaliteit, risicogroepen, effectiviteit van acties

○ Actuele suïcideregistratie

○ Continue evaluatie van noden en acties





VAS III – Eerste acties 2022-2023

▪ Optimalisatie monitoring van cijfers (Agentschap Z&G)
▪ Versterken van mentale veerkracht bij werkzoekenden 

(Gezond Leven)
▪ Verdere uitrol van cursus ‘Eerste Hulp Bij Psychische 

problemen’ (Rode Kruis)
▪ Suïcidepreventie via apothekers (Vlaams Apothekers 

Netwerk)
▪ Klinische richtlijnen voor nieuwe doelgroepen (VLESP)



KLINISCHE RICHTLIJNEN
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie III



RICHTLIJN Detectie en behandeling van 
suïcidaal gedrag (VLESP, 2017)

Boek & Samenvatting E-learning “SP-Reflex”



UPDATE RICHTLIJN (2022-2023)

Nieuwe inhoud
▪ Concretisering 

risicoformulering en 
herbevraging

▪ Operationalisering  
follow-up

▪ Specifieke aanpak 
o.a. chronische 
suïcidaliteit

▪ Noden?

Literatuurstudie
Interventies:

▪ Neurobiologisch bv. 
ketamine

▪ Psychotherapeutisch

▪ Safety planning

E-learning
▪ Nieuw Format

▪ Webcontent
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RICHTLIJN
Suïcidepreventie bij kinderen en jongeren

▪ TIMING
▫ 2022

▫ Literatuurstudie & Input Praktijk
▫ Prevalentie, risicofactoren, beschermende factoren
▫ Signalen, bespreekbaar maken, risico-inschatting
▫ Interventies

▫ Ontwikkeling aanbevelingen
▫ 2023

▫ Ontwikkeling praktische tool en e-learning module

▪ Input en feedback doorheen het traject van                    
praktijkexperten en ervaringsdeskundigen
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PROJECT
Suïcidepreventie bij personen met A.S.S.

▪ Voorgestelde actie voor VAS 3 + kadert in Strategisch Plan 
Autisme

▪ Probleemstelling:
▫ Hoge prevalentie van suïcidaliteit
▫ Huidige aanbevelingen en tools niet altijd toereikend 

en toepasbaar

▪ Focus:
 Autismevriendelijk maken van aanbevelingen en tools
 Extra aanbevelingen en tools op maat (voor 

hulpverleners en naasten)
 Onderzoek i.s.m. Academische Werkplaats Autisme 21



PROJECT
Suïcidepreventie bij personen met A.S.S.

▪ TIMING
▫ 2022

▫ Literatuurstudie en Verkenning Netwerk
▫ Inventariseren noden en input
▫ Screenen en adapteren huidige aanbevelingen en tools

▫ 2023
▫ Ontwikkeling aanvullende adviezen en tools + e-learning

module/video voor hulpverleners
▫ Ontwikkeling tips voor naasten

▪ Input en Feedback doorheen het traject van                   
professioneel netwerk en ervaringsdeskundigen 22



VRAGEN? – IDEEËN?

▪ Noden m.b.t. de update van de reguliere richtlijn?

▪ Feedback over de e-learning?

▪ Tips voor de richtlijn m.b.t. kinderen en jongeren?

▪ Tips voor het project voor personen met autisme?

 Eva.dumon@ugent.be
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