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Agenda

Situering (K)IPEO en ontwikkelingsproces LOES

LOES: het instrument en de handleiding

Risicoformulering

Safety Plan

LOES: digitaal en registratie
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Doel IPEO / KIPEO:

Ondersteuning van organisaties om de best mogelijke eerste opvang te 
bieden voor mensen die een poging ondernamen door:

• Bevragen van patiëntspecifieke noden en risico’s

• Blijvende aandacht voor het verhaal van het individu en zijn omgeving

Geen voorspellend instrument!

2007 & 2013: ontwikkeling (K)IPEO
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Noden-bevraging (K)IPEO

• Beschermende factoren en sociale steun beter bevragen.

• Bevraging alcohol en drugs gebruiksvriendelijker maken.

• Verbreden om ook personen die denken aan suïcide te bevragen.

• Betere ondersteuning om inschatting te maken nodige vervolgzorg.

• Administratieve belasting herbekijken.

5



Ontwikkeling nieuw instrument

Voorbereidings-
traject

• maart - mei 
2018

Noden-
bevraging

• juni -
september 
2018

Afstemming 
klankbordgroep

• oktober -
december 2018

Ontwikkeling 
instrument

• 2019

Pilootstudie

• 2020/2021

Herwerking  + 
handleiding

• mei-september 
2021

6



LOES

• Praktische tool voor opvang van personen die suïcidaal zijn.
◦ Inzetbaar in breder zorglandschap.
◦ Vertrekpunt voor goede eerste opvang en evaluatie
◦ Helpt om vervolgzorg te adviseren

• Past in bredere zorgstrategie, overeenkomstig de MDR en leidraad 
zorgcontinuïteit.

◦ Draagt bij tot het hanteren van een gemeenschappelijke taal.

◦ Faciliteert informatieoverdracht.
⇒ Ondersteuning in kader van zorgcontinuïteit.

• Tool voor registratie en uniforme dataverzameling:
◦ Suïcidepogingen

◦ Patiënten met suïcidale gedachten (uniek in de wereld)
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LOES

• Semigestructureerd interview
◦ Ruimte voor de eigen beleving van de suïcidale persoon.
◦ Mogelijkheid tot verdieping, afhankelijk van het verhaal van de cliënt

• Twee delen
◦ Basisbevraging
◦ Verdere verkenning suïcidaliteit

• Elke hulpverlener kan LOES afnemen!
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Bij wie en wanneer suïcidaliteit bevragen? 
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• Signalen:
◦ expliciete dreigingen
◦ andere waarschuwingssignalen

• Cruciale rol in de detectie van suïcidaal gedrag



Omstandigheden en timing
• Bij suïcidale gedachten en/of na een zelfmoordpoging

• Timing:
◦ 1e deel kort na de poging (afname duurt 15 à 20 min.)
◦ 2e deel zo snel mogelijk na deel 1 ( afname duurt 40 min.)

• Individuele afname

• Inschatting cognitief functioneren en oordeelsvermogen
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LOES - het instrument

• Toepassingsmogelijkheden:

◦ Papieren versie

◦ Integratie in het EPD
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https://drive.google.com/drive/folders/1sjHkd7kc-PQWVaLOyCtx2W5D3B1L4pgq
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Risico-
formulering
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Safety 
Plan
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Infofiche voor 
hulpverleners op 
zelfmoord1813.be



LOES - de handleiding
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LOES digitaal
• Voor de praktijk

o Voor iedere hulpverlener gebruiksvriendelijk

o Altijd bij de hand

o Alle informatie beschikbaar in EPD

• Voor wetenschappelijk onderzoek

o Monitoring van één van de belangrijkste risicofactoren voor suïcide

o Monitoring suïcidale ideaties

o Preventie inhoudelijk sturen
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Digitale implicaties van LOES
• Niet meer werken met externe software zoals ICASA, CEGEKA

• Derde Vlaams Actieplan Suïcidepreventie (VASIII):
➔ Geen papier meer - alles zoveel mogelijk digitaal

➔ Periodieke aanlevering van data (om de 3 à 6 maand) om de cijfers omtrent suïcidaliteit beter 

op te volgen. Nood werd vooral in tijden van Corona voelbaar (belangrijk voor preventie).

• Inbedding tool LOES in EPD’s

Op dit moment bezig met verkenning in ziekenhuizen die nu al met IPEO/ 

KIPEO werken
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Eenheid voor Zelfmoordonderzoek legt contact met de verschillende EPD’s 
◦ Synops
◦ Primuz
◦ Millenium
◦ Chipsoft HiX
◦ Obasi (Heros) 

om LOES zo volledig mogelijk  geïntegreerd te krijgen in de zorg
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Vragen?

www.zelfmoord1813.be/leidraad-opvang-en-evaluatie-suïcidaliteit-loes

info@vlesp.be
lies.pittoors@ugent.be
nikita.vancayseele@ugent.be (digitale versie LOES)   
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http://www.zelfmoord1813.be/leidraad-opvang-en-evaluatie-su%C3%AFcidaliteit-loes

