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Wie is wie?

• VLESP

• CGG-SP

• CPZ

• Op het programma: online Tools!



Waarom online tools?

• Nood aan laagdrempelige interventies voor de preventie van 
zelfdoding.

• Online tools zoals apps worden steeds meer ingezet in de preventie 
en behandeling van ggz-problemen: nieuwe mogelijkheden! 

• Zowel aanvulling op reguliere zorg als ter ondersteuning van zij die 
de stap naar hulpverlening niet zetten.

• Helpen bij het doorbreken van stigma.

• Discreet, toegankelijk, beschikbaar en goedkoop.



Online Tools

1. Zelfmoord1813.be

2. BackUp

3. Think Life

4. SP-Reflex



Zelfmoord1813.be

Hulp voor jezelf

Iemand helpen

Hulp voor nabestaanden

Hulp voor hulpverleners

Beleid en vorming

Feiten, cijfers en nieuws



BackUp

Doel:
• Zelfhulptool voor mensen die aan zelfdoding denken

• Kan als tool gebruikt worden door mensen uit de 
omgeving van kwetsbare personen

Werkzame elementen om crisis te 
overbruggen:

• Contact
• Hoop
• Probleemoplossende vaardigheden 
• Veiligheidselementen



Instruction
s for use

Tools: Mijn BackUps

Tool om contact te zoeken met eigen sociaal netwerk bij crisis

▪ Verbinding/sociaal contact als protectieve factor 

▪ Snelle toegang tot steun en contact kernelement in preventie van zelfdoding 



Instruction
s for use

Tools: BackUp-kaarten

Tool die zich richt op copingvaardigheden 

▪ Helpt bij het identificeren van moeilijke situaties en ermee om te gaan.



Instruction
s for use

Tools: BackUp Box
Hope box, tool die gebruikers helpt om negatieve gedachten om te buigen in 
reasons for living

▪ Hopeloosheid sterk aanwezig bij suïcidaliteit

▪ Collectie van hoopvolle elementen (bv. Muziek, gebeurtenissen, foto’s, …) 



Instruction
s for use

Tools: Safety Plan

1. Signalen herkennen

2. Rustiger worden

3. Afleiding vinden

4. Praten met iemand

5. Professionele hulp inroepen

6. Omgeving veilig maken

www.zelfmoord1813.be/safetyplan



Safety Plan

Voor wie?

• Mensen die denken aan zelfmoord

Waarvoor dient het?

• Helpt om een crisis te overbruggen

Wanneer invullen?

• Op een moment dat het beter gaat, zodat P weet wat 
te doen op een moment van crisis

Hoe in te vullen?

• Zelfstandig of samen met een hulpverlener, vriend, … 
(! P zelf laten invullen)



Safety Plan: Signalen herkennen

• Gedachten

• Gevoelens

• Gedrag

• Fysieke signalen

• Gebeurtenissen

• (Mentale) beelden

• Wanneer toepassen?



Safety Plan: Rustiger worden

• Wat kan je zelf doen?

• Concrete activiteiten

• Actief bv. wandelen, klussen, huisdier

• Passief bv. muziek luisteren, hope box

• Technieken

• Barrières?



Safety Plan: Afleiding zoeken

• Sociale component -> connectie maken

• Contacten en/of settings

• Bv. chatten met een vriend, koffiebar, stad

• Obstakels?



Safety Plan: Praten met iemand

• Contactgegevens persoonlijk netwerk 

• Familielid/vriend…



Safety Plan: Professionele hulp

• Contactgegevens professionele hulp 

• Huisarts

• Psycholoog

• …



Safety Plan: Veiligheid

• Omgeving veilig maken

• Toegang tot middelen beperken

• Hulp inschakelen van omgeving

• Naar een veilige omgeving gaan





Tips bij het invullen:
• Wat hielp (niet) bij vorige crisissen?

• Acties zo concreet mogelijk maken (kleine stappen)

• Zijn de stappen haalbaar? (bv. wat ‘s nachts?)

• Aftoetsen bij vertrouwenspersonen

Wat na het invullen?
• Steeds bijhouden

• Andere mensen op de hoogte brengen (zeker 
wanneer opgenomen in SP)

• Regelmatig bekijken of SP nog up to date is
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VB verkeerslicht
Safety plan

Bron: https://med.kuleuven.be/nl/permanente-vorming/pentalfa/bestanden/2015-2016/02_24/decoster.pdf
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VB schematisch
Safety plan



Instruction
s for use

Tool om de omgeving te ondersteunen outreachend op te treden naar mensen die 
zelfmoordgedachten hebben

▪ Bezorgdheid tonen kan levensreddende impact hebben

Tools: BackUp zijn



Instruction
s for use

Het antwoord op veelgestelde vragen over praten over zelfmoord, andere hulpinstanties en de 
veiligheid en anonimiteit van de app.

Informeren over de werking van de app en het belang van praten over en hulp zoeken bij 
zelfmoordgedachten.

Tools: Vraag & Antwoord



Think Life



Wat is het?
• Gratis, anonieme en online 

zelfhulpcursus voor iedereen die aan 
zelfdoding denkt.

• 6 lessen die zelfstandig en op eigen 
tempo doorlopen kunnen worden.

• Gebaseerd op: 
• Cognitieve gedragstherapie

• Dialectische gedragstherapie

• Probleemoplossende therapie

• Mindfulness-based cognitieve therapie

• Kan door HV’s aangeboden worden als:
• Overbrugging tussen contacten

• Ondersteuning bij de begeleiding

Think Life



Think Life

Elke module bestaat uit:
• Theorie

• Weekopdracht

• (Keuze)Oefeningen

Think Life



1. Denken aan 
zelfmoord

2. Omgaan 
met gevoelens 

en crisis

3. 
Automatische 

gedachten

4. Denk-
gewoonten 

5. Anders 
leren denken

6. Omgaan 
met 

toekomstige 
tegenslagen

Think Life



• Theorie: 

• Hoe kunnen zelfmoordgedachten ontstaan?

• Wat is het verband tussen zelfmoord en piekeren?

• Weekopdracht:

• Turven

Module 1: Denken aan zelfmoord



Module 2: Omgaan met gevoelens en crisis

• Theorie: 

• Hoe herken ik een crisis?

• Omgaan met de drang jezelf pijn te doen

• Weekopdracht:

• Positief dagboek

• Oefeningen:

• Crisisplan



• Theorie: 

• Gebeurtenissen, gedachten en gevoel

• Weekopdracht:
• Automatische gedachten opsporen

• Oefeningen:

• Ik moet = ik wil

• Schuldgevoel

• Hoe vaak?

Module 3: Automatische gedachten



• Theorie: 

• Denkgewoonten

• Weekopdracht:
• Denkgewoonten doorzien

• Oefeningen:

• Zwart-wit denken

• Waardeloosheid

• Hoe vaak?

Module 4: Denkgewoonten



• Theorie: 

• Tegenberichten

• Weekopdracht:
• Tegenberichten formuleren

• Oefeningen:

• Tegenberichten gebruiken

• Kleine stapjes

• Hoe vaak?

Module 5: Anders leren denken



Module 6: Omgaan met toekomstige tegenslagen

• Theorie: 

• Terugblik

• Toekomst/hopeloosheid

• Toekomstige tegenslagen en teleurstellingen

• Terugvallen voorkomen

• Oefeningen:

• Toekomstscenario’s

• Kleine stapjes

• Hoe vaak?



Primaire uitkomstmaat- Suïcidale ideatie
• Suïcidale ideatie:

Baseline Post Follow-up

Control 20 16 14

Intervention 20 13 12
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Secundaire uitkomstmaten

Effectiviteitsstudie

Baseline Post Follow-up

Control 14 13 13

Intervention 14 12 11
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Hopeloosheid

Baseline Post Follow-up

Control 65 63 62

Intervention 64 57 52
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Piekeren

Baseline Post Follow-up

Control 14 12 12

Intervention 13 11 10
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Angst

Baseline Post Follow-up

Control 35 31 30

Intervention 34 26 24
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Depressie



SP-reflex

Multidisciplinaire 
richtlijn

E-learning

Sp-reflex.zelfmoord1813.be



SP-reflex

• Hulpverleners = essentiële schakel in de zorg voor suïcidale personen

• Rol vervullen in 3 stappen:

Situatie inschatten

1. Alert zijn en contact maken

Bepalen suïcidespecifiek 
interventie/behandeling

2. Ingrijpen

Inzetten op continuïteit en 
opvolging van de zorg

3. Verder opvolgen



SP-reflex



SP-reflex

• Ondersteund door de overheid

• Certificaten en accreditatie

• Integratie met ziekenhuis e-learning platformen



Take home

• Zeer toegankelijk

• Lage kosten

• Groot bereik

• Krachtige tools

MAAR

• Blendend care 

• Verder onderzoek noodzakelijk

• Up-to-date blijven met nieuwe technologie

Online tools kunnen de lacune vullen in het bestaande aanbod, nl. tussen telefonische en 
online crisishulp en face-to-face hulpverlening. 



Vragen?



Gesprek

• Ervaringen? 

• Mogelijkheden? 

• Goede praktijken?
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Bedankt voor jullie 
aandacht!


