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Beste gebruiker van deze presentatie,

De informatie in deze presentatie is eigendom van het Centrum ter preventie van Zelfdoding vzw.

Zoals u wellicht weet, kruipt er in het opmaken van een vorming zoals deze heel wat werk. Als voorbereiding doe je aan literatuurstudie, raadpleeg je de nodige 

deskundigen, verricht je heel wat leeswerk, doe je denkwerk, maak je syntheses, enzovoort. Het eigenlijke werk bestaat dan uit het structureren van de inhoud. 

Maar misschien nog belangrijkers is het voortdurend actualiseren van het materiaal volgens de laatste (wetenschappelijke) bevindingen en volgende de ervaringen 

die in het Centrum ter preventie van Zelfdoding worden opgedaan. Om al deze redenen is deze presentatie een waardevol werkstuk dat tot doel heeft mensen 

vertrouwd te maken met het omgaan met suïcidaal gedrag.

Uit respect voor de auteurs en hun werk en ook omwille van het belang van een juist gebruik van het opgenomen materiaal mag deze informatie niet worden 

gekopieerd of op enige andere wijze worden gereproduceerd, opgeslagen of overgedragen zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het 

Centrum ter preventie van Zelfdoding. Deze informatie wordt auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de Wet van 30 juni 1994 betreffende auteursrecht en de 

naburige rechten.

Wil u toch materiaal overnemen, dan volstaat het om contact op te nemen met het CPZ om schriftelijke toestemming te vragen.

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de manier waarop deze informatie door de aanvrager wordt aangewend.

Bedankt.

Kirsten Pauwels, directeur

© Centrum ter Preventie van Zelfdoding, België, 2022



• Organisatie met terreinwerking suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg
Zelfmoordlijn 1813 – Vrijwilligersorganisatie

• Uitdragen van suïcidepreventie in de brede zin
Vormingen en sensibilisering in de samenleving

• Nauwe samenwerking met Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP)

Voorkomen van zelfdoding en de 
vermaatschappelijking van die preventie





Advieslijn Suïcidepreventie voor

Huisartsen en Andere Hulpverleners (024 

24 3000)

Elke werkdag: 

9u-21u 

telefonisch

Via mail:

info@aspha.be

• … ondersteuning bij crisisoverbrugging
• … risico-inschatting en communicatie met suïcidale personen en hun omgeving
• … informatie over het aanbod aan suïcidepreventie in Vlaanderen.

Je kan bij ASPHA terecht voor …

• “Hoe ga ik om met een suïcidale patiënt?”

• “Hoe bevraag ik zelfdodingsgedachten?”

• “Mag ik mijn cliënt/patiënt laten bellen naar de Zelfmoordlijn en krijg ik dan nadien feedback?”

• “Ik heb nog niet gevraagd of mijn cliënt/patiënt al weet met welk middel hij of zij een 

zelfmoordpoging zou ondernemen, zou ik dat doen? Breng ik hem of haar zo niet op ideeën?”

ASPHA bestaat voor vragen zoals …

mailto:info@aspha.be


In gesprek 
met ASPHA

Basisprincipes



Multidisciplinaire richtlijn detectie en behandeling van suïcidaal gedrag

https://sp-reflex.zelfmoord1813.be/publicaties.php

https://sp-reflex.zelfmoord1813.be/publicaties.php


• Interventies die specifiek focussen op het aanpakken van suïcidale 
klachten: nodig voor reductie suïcidaliteit

• Heeft prioriteit, 
maar zal vaak binnen of naast de behandeling van andere psychische
stoornissen voorkomen.

 bij 90% van mensen die overlijden door suïcide was sprake van een ernstige
psychische stoornis
(Cavanagh et al., 2003)

Interventies: basisprincipes



Interventies: basisprincipes

Bron: Aerts, et al. (2017), Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. Multidisciplinaire richtlijn
voor hulpverleners in de gezondheidszorg. 





Alliantie

Uitzicht op maat

Signaalherkenning
& 

Suïcidaliteit bespreekbaar maken

Betekenis & Ambivalentie



Aan de hand van terugspelen van signalen:

“Als je zegt dat …, 

betekent dit dan dat je aan zelfmoord denkt?”

ZELFMOORD BENOEMEN



ACUUTHEID INSCHATTEN

IN HET HIER & NU BLIJVEN

Zicht krijgen op:

> Het verlangen om te sterven

> De bekwaamheid om zelfmoord te kunnen plegen

> De doodsintentie



ZICHT KRIJGEN OP
LICHTE MATE ENIGE MATE ERNSTIGE MATE ZEER ERNSTIGE MATE

GEDACHTEN Vluchtig Impulsief Voortdurend Enkel nog maar over suïcide

OMGEVING
Denkt aan 

consequenties
voor familie en vrienden.

Zelfmoord gericht op:

Denkt dat het 

voor anderen beter is 

dat hij er niet is

Geen oog voor mogelijke 
consequenties voor 

achterblijvers

· breuk met anderen

· teleurstellingen

· wraak

PLAN

Geen
Geen uitgebreid 

plan

· Uitgebreid plan met 

verschillende 
voorbereidingen Uitgebreid plan en mogelijk 

reeds geoefend.· Afscheidsbrieven soms 

overwogen of 
geschreven

WANHOOP
Lichte mate Soms Wanhopig

Wanhopig, radeloos en 

emotioneel ontredderd

WENS Liever 

leven
dan sterven

Zowel 

leven
als 

sterven

Liever 

sterven
dan leven

Kan niet langer wachten 
met suïcide te plegen

CONTROLE
Controle

over suïcidale impulsen

Suïcide is

impulsief gekleurd
Bang

voor eigen impulsiviteit

Geen controle meer elk 

moment kan impulsdoorbraak 
leiden tot suïcide

Van Heeringen & Kerkhof, 2000



Lichte mate = ondersteunend gesprek
› Eerder probleemgericht

› Doorverwijzen

› Focus op zelfredzaamheid

› SafetyPlan

Enige tot ernstige mate = crisisgesprek
› ‘Reasons to live’

› Crisisoverbrugging

› Copingmechanismes

Zeer ernstige mate = ingrijpen waar mogelijk
› Middelen weg

› Onmiddellijke hulp

GESPREKSAANPAK



In gesprek met 
ASPHA

Veelvoorkomende 
thema’s



Beroepsgeheim VS Hulpverleningsplicht

• Gezamenlijk 
beroepsgeheim

= binnen een team als 
zorgverlener

• Gedeeld beroepsgeheim
= extern als zorgverlener

Hulpverleningsplicht
= als burger



Noodtoestand

Wat?

- Acuut, ernstig gevaar

- Geen andere manier om gevaar 
te vermijden

- Conflict plichten

 Acute suïcidale crisis is 
noodtoestand

Hoe handelen?

- Zelf of samen met team 
proberen 

- Derden inlichten
- Voorkeur: Hulpverleners

- Naasten

--> Doorbreken beroepsgeheim niet verplicht, echter schuldig verzuim?



Suïcidaliteit bij minderjarigen

Jongeren

• Beroepsgeheim geldt volledig.

• Wet betreffende de Rechten van 
de Patiënt

 wilsbekwame 
minderjarigen worden als 
volwassenen behandeld

Ouders

• Recht om fundamentele 
opvoedingsbeslissingen te 
nemen

• Noodtoestand



Voor- en tegenindicaties voor een opname

• Middel om crisis te overbruggen en iemand tijdelijk te beschermen

• Echter:

• geen garantie tot niet overgaan tot suïcide (tijdelijk afstel, niet uitstel)

• Kan stigmatiserend zijn

• Kan afhankelijkheid creëren

• Afwegen

• Acuutheid - eerdere poging?

• Comorbiditeit met ernstige problematiek

• Persoonskenmerken: impulsiviteit, agitatie, oordeelsvermogen

• Omgeving: beschikbaarheid en draagkracht



Ook waterdragers 
krijgen dorst.

www.checkjezelf.be

https://zelfmoord1813.be/vormingen

http://www.checkjezelf.be
https://zelfmoord1813.be/vormingen


Tevredenheidsenquête ASPHA (2020)

• Tevredenheid 4,7/5

• De hulpverleners waren tevreden over
• De ondersteuning die ze kregen: samen overlopen vergrootte het 

zelfvertrouwen
• Concrete handvatten die ze meekregen
• Begrip en erkenning die ze kregen om als HV in zo’n situatie een 

inschatting te moeten maken
• Advies op maat
• Gunstig effect op relatie met derde

• Terugbeloproep: alle mensen voelden zich bekwamer na gesprek.



Een “goed” ASPHA-gesprek lijkt te bestaan uit twee componenten, die 
ervoor zorgen dat de kwaliteit en tevredenheid bij de oproepers hoog ligt.

• Enerzijds is er ondersteuning, erkenning en begrip voor de moeilijkheid 
en worstelingen die het begeleiden van een suïcidale persoon met zich 
meebrengen waardoor de hulpverlener zich minder alleen voelt staan.

• Anderzijds wordt er stilgestaan bij concrete handvaten inzake 
suïcidaliteit.

Een goed evenwicht van beide componenten lijkt essentieel voor een 
kwalitatief ASPHA-gesprek.



Vragen?

• www.zelfmoord1813.be

• vormingsdienst@preventiezelfdoding.be

• Meer leren?

• Vormingsaanbod:  
https://zelfmoord1813.be/vormingen

http://www.zelfmoord1813.be/
mailto:vormingsdienst@preventiezelfdoding.be
https://zelfmoord1813.be/vormingen

