
Suïcide bij jongeren: 

epidemiologie, factoren en 

preventie 

 

Eva Dumon 

 
25 april 2018 



 

 

 

VLAAMS  

EXPERTISECENTRUM 

SUÏCIDEPREVENTIE 



IN DEZE PRESENTATIE 

1. 

Epidemiologie 

van suïcide 

2. 

Factoren van 

suïcide 

3. 

Tools voor 

preventie 



1. 
Hoeveel mensen 

treft suïcide? 

 



EPIDEMIOLOGIE  

Sterfte door suïcide, Europa (Eurostat, 2010) 



EPIDEMIOLOGIE  

Sterfte door suïcide, 

Vlaanderen 
(Agentschap Zorg en Gezondheid) 

▸ In 2015: 1051 suïcides in  

Vlaanderen (Rate: 16.3/100.000 inwoners) 

 

 

    

 

 

 

 

 



EPIDEMIOLOGIE  

 
 



EPIDEMIOLOGIE  

Suïcidepogingen, Groot Gent  
(Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent, 2016) 



EPIDEMIOLOGIE  

Suïcidegedachten (percentages) 

 
(Gezondheidsenquête, WIV, 2013) 

▸ 13% van de Vlaamse 

bevolking (+15j.) geeft aan ooit 

aan zelfmoord gedacht te 

hebben 

 

▸ Percentage van de Vlaamse 

bevolking dat 

zelfmoordgedachten heeft 

gehad in de afgelopen 12 

maanden 

 

 

▹  



ARMOEDE 

Samenhang met suïcidecijfers 

▸ 75% van de suïcides gebeurt in 

landen met een laag tot gemiddeld 

inkomen  

 

▸ Armoede (lage economische status, 

lage welvaart, hoge werkloosheid) is 

geassocieerd met suïcidale ideatie en 

suïcidaal gedrag 

 

▸ Bv. Japan: stijging van prevalentie 

van armoede correleert met stijging 

van de suïciderate (Inoue, 2016) 

             

    

 

 

 

 

 



ECONOMISCHE CRISIS 

Samenhang met suïcidecijfers 

▸ Suïciderisico stijgt tijdens periodes van economische crisis 

 

▸ In meest recente EU crisis (2008-2009): stijging van het aantal 

mensen met schulden sterk gerelateerd aan stijging van het aantal 

suïcides 

 

▸ Deze stijging was minder groot in landen die extra inzetten op 

werkprogramma’s en landen met een betere opvang van werklozen 



ARMOEDE 

Belgische cijfers 

▸ Europese indicator 'risico op armoede of sociale uitsluiting’ 

▹ 3 Indicatoren 

 - Armoederisico op basis van inkomen  16% 

  - Ernstige materiële deprivatie  5% 

  - Leven in huishouden met lage werkintensiteit 15% 

▹ Totaal: 20,7% van de bevolking in België 

 

▸ Subjectief armoederisico 

▹ 21,5% van de Belgen geeft aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te 

komen 

 
(EU-SILC enquête 2016, 2017) 

 



 

2. 
Welke factoren 

spelen een rol?  



HOE ONTSTAAT SUÏCIDAAL GEDRAG? 

▸ Genetische factoren en vroege levenservaringen 

▸ Neurobiologische factoren: serotonerg systeem in grote mate 

genetisch bepaald  

▸ Psychologische factoren: beperkte probleemoplossende 

vaardigheden, zwart-wit denken 

▸ Sociale en familiale stressoren: armoede, KOPP, misbruik, pesten, 

verlieservaringen, gebrek aan sociale steun 

▸ Geestelijke gezondheidsproblemen: psychiatrische aandoening bij 

90% van suïcides 



Neurobiologische Factoren 

Prefrontale cortex 

- Hopeloosheid 

- Impulsiviteit en 

controleverlies 

 

Limbisch 

systeem 

Emoties (angst, 

agressie,…) 

 



HOE ONTSTAAT 

SUÏCIDAAL GEDRAG? 

▸ Verklarend model 
(van Heeringen, 2007) 



 
Impact  

van Media 



(Onderzoek AWEL; Dumon, Arnouts, Portzky, & van Heeringen; 2013) 

1.3% 

2.4% 

4.2% 

6.9% 

8% 

11.5%  

18% 

18.2%  

29.1%  

36.7%  

Financiële problemen

Seksuele oriëntatie

Ziekte van familielid of vriend

Zwaar verleden-trauma

Seksueel misbruik

Liefdesproblemen

Verlieservaring

Schoolgerelateerde problemen

Negatieve sociale relaties met peers

Moeilijke thuissituatie

Gerapporteerde stressoren door jongeren met 
suïcidegedachten 

WELKE FACTOREN 

RAPPORTEREN JONGEREN? 



IMPACT VAN ARMOEDE 

Psychologische factoren 

▸ Trauma in kindertijd en negatieve levensgebeurtenissen 

 

▸ Chronische stress (impact op biologisch vlak) 

 

▸ Gebrek aan sociale steun, verbondenheid 

 

▸ Exposure aan suïcidaal gedrag van anderen 

 

▸ Verslagenheid (‘defeat’), het gevoel vast te zitten (‘entrapment’), schaamte 

 

▸ Drempels: hulp zoeken en toegang tot hulp 

 

 Verhogen de kans dat mensen in armoede overgaan tot het stellen van 

suïcidaal gedrag 

 



SUÏCIDAAL GEDRAG: impulsief of een proces?   

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=RUcYAekfxV0


SIGNALEN VAN PSYCHISCHE PROBLEMEN 

https://youtu.be/BMRs71eZ7ow


3. 
Tools voor 

Preventie 

 



“ Het aantal zelfdodingen in 

Vlaanderen moet in 2020 met 20% 

gedaald zijn ten opzichte van het jaar 

2000. 



STRATEGIEËN 

▸         Bevorderen geestelijke gezondheid 

 

▸         Laagdrempelige telefonische en online hulp 

 

▸         Bevorderen deskundigheid intermediairen 

 

▸         Acties voor specifieke risicogroepen 

 

▸         Richtlijnen voor school, werkvloer, media en   

  gezondheidszorg 

 



BEVORDEREN GEESTELIJKE 

GEZONDHEID 

 

www.noknok.be 

http://www.noknok.be/


BEVORDEREN 

GEESTELIJKE 

GEZONDHEID 



LAAGDREMPELIGE TELEFONISCHE 

EN ONLINE HULP 

Hulp voor jezelf 

Iemand helpen 

Hulp voor nabestaanden 

Hulp voor hulpverleners 

Beleid en vorming 

Feiten, cijfers en nieuws 

www.zelfmoord1813.be 



LAAGDREMPELIGE TELEFONISCHE 

EN ONLINE HULP 

www.zelfmoord1813.be/zelfhulp 

Vraag de brochure aan 



BEVORDEREN DESKUNDIGHEID INTERMEDIAIREN 

Neem een kijkje 

in het  

vormingsaanbod 

www.zelfmoord1813.be/vormingen 



ACTIES VOOR RISICOGROEPEN 

▸ Zorg voor (jonge) suïcidepogers 

 

▹KIPEO Instrument 

 

▹Brochures en APP  

   ‘On track again’ 

 
 

 

 

 

 

 

▸ Omgaan met zelfbeschadiging 

www.zelfmoord1813.be/opvang-van-suïcidepogers                www.zelfmoord1813.be/publicaties 



ACTIES VOOR RISICOGROEPEN 

▸ Zorg voor nabestaanden: 

 
www.zelfmoord1813.be/nabestaanden 

    

                          www.ikdraagjemee.be 

 

 

 

 

▸ Aandacht voor kwetsbare groepen 



ACTIES VOOR RISICOGROEPEN 

▸ Onderzoek naar het effect van 

‘Mindfulness-Based Cognitieve 

Training’ en ‘Toekomstgerichte 

Training’ 

 

www.zelfmoord1813.be/prospect 

 

http://www.zelfmoord1813.be/prospect


SUÏCIDEPREVENTIERICHTLIJNEN 

▸ Scholen  

 

 

 

 

▸ Werkvloer 

 

 

 

 

 

▸ Media 

 

 

 

 

▸ Theateradviezen 

 

 

 

 

 

 



MULTIDISCIPLINAIRE RICHTLIJN 
 
Aerts, Dumon, Van Heeringen, Portzky, 2017  

 

www.zelfmoord1813.be/sp-reflex 
 

 
 

 

http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex


INHOUD RICHTLIJN 

 

DEEL 1:  

Inleiding 

 

 

DEEL 2:  

Detectie 

 

 

DEEL 3:  

Interventies 

 

 

DEEL 4:  

Na een poging 

 

DEEL 5:  

Na een suïcide 

DEEL 6: 

 Suïcidepreventiebeleid 

BIJLAGE 

Gezondheidszorgwetgeving 





SIGNALEN HERKENNEN 

DREIGINGEN  

▹ Dreigen zichzelf te verminken of doden 

▹ Methoden of middelen zoeken om zichzelf te doden 

▹ Praten of schrijven over de dood, sterven of zelfmoord 

 

WAARSCHUWINGSSIGNALEN 
▹ Hopeloosheid, ‘Entrapment’ 

▹ Angst, agitatie, woede, wraakzucht 

▹ Sterke stemmingswisselingen 

▹ Zich terugtrekken 

▹ Slaapproblemen 

▹ Roekeloos gedrag 

▹ Toenemend alcohol- of druggebruik 

 

 

 



SIGNALEN VERDER ONDERZOEKEN 
 

ZELFMOORD BEVRAGEN   
▹ Om stigma te doorbreken 

▹ Om risico in te schatten 

▹ Herhaaldelijk! 

 

IN KAART BRENGEN 
▹ Historiek 

▹ Frequentie en intensiteit 

▹ Betekenis en ambivalentie 

▹ Plannen 

▹ Risico- en protectieve factoren 

 

SCREENINGSINSTRUMENTEN? 





NEUROBIOLOGISCH 

▹ Antidepressiva, electro-convulsietherapie, clozapine,  

lithium, ketamine 

▹ ! medicatie als middel voor zelfdoding 

 

PSYCHOTHERAPEUTISCH 

▹ Cognitieve gedragstherapie 

▹ Dialectische gedragstherapie 

▹ Oplossingsgerichte therapie 

▹ Mindfulness-based cognitieve therapie? 

▹ Online tools 

INTERVENTIES 



www.zelfmoord1813.be/safetyplan 



www.zelfmoord1813.be/zelfhulp 



NA EEN SUÏCIDEPOGING 

OPVANG 

▸ Opvang en psycho-sociale evaluatie (IPEO/KIPEO) 

▸ Behandelplan 

▸ Aandacht voor naasten 

 

ZORGCONTINUÏTEIT 

▸ Informatie-overdracht 

▸ Follow-up 

 

 

 

 

 

 

 

▸Instrumenten IPEO en KIPEO 



INFORMEREN BETROKKENEN 

 

 

 

 
 

 

ONDERSTEUNING NABESTAANDEN 

▸ Emotioneel, vragen 

▸ (Gecompliceerd) rouwproces 

▸ Verhoogd suïciderisico  
 

ONDERSTEUNING HULPVERLENER/TEAM 

▸ Professionele en emotionele impact 

▸ Belang van evaluatie 

 

 

 

NA EEN SUÏCIDE 



COMPONENTEN VAN EEN SUÏCIDEPREVENTIEBELEID 

 

Gedeelde visie Protocol 
Vorming en 

Ondersteuning 

Suïcideveilig 
maken 

Registratie en 
evaluatie 



▸ Boek: www.politeia.be 

 

▸ Online richtlijn en e-learning: 

www.zelfmoord1813.be/sp-reflex 

 

▸ Samenvatting: 

www.zelfmoord1813.be/publicaties 

 

▸ Vormingsaanbod: 

www.zelfmoord1813.be/vormingen 

 

 

 

 

http://www.politeia.be/
http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/sp-reflex
http://www.zelfmoord1813.be/publicaties
http://www.zelfmoord1813.be/vormingen




Save the date! 

 

5-8 september 2018 



 

 

TAKE HOME… 

▸ De omvang van suïcide én armoede in België is groot. 

 

▸ Suïcidaal gedrag ontstaat vanuit een complexe interactie van 

factoren. Armoede is een belangrijke risicofactor. 

 

▸ Preventie en behandeling van suïcidale gedachten en gedrag is 

mogelijk en tools zijn voorhanden. 

 

▸ Preventie vanaf jonge leeftijd is belangrijk. 

 

▸ Wees alert voor signalen, neem ze ernstig en ga in gesprek.  

 

▸ Blijf up to date via  

 

http://www.zelfmoord1813.be/


 

 

 
“The feeling of being unwanted, 

unloved, uncared for, is the most 

terrible poverty.” 

 

“Poverty is the worst form of 

violence.”  
 



eva.dumon@ugent.be 

 

@vlesptweet 

 

   

    


