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Hebben 
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➔ Kruispuntdenken 
bij suïcidaliteit?

➔ Enkele feiten



Kruispuntdenken bij suïcidaliteit?

Als je denkt aan een persoon die suïcidaal is/was, een poging 
ondernam of stierf aan suïcide, welke factoren hebben hier 

volgens jou een rol in gespeeld?



Kruispuntdenken bij suïcidaliteit?



Kruispuntdenken bij 
suïcidaliteit?



Enkele feiten
Suïcidaliteit en kansarmoede

➔ Armoede (lage SES, lage welvaart, hoge werkloosheid) is 
geassocieerd met suïcidale ideatie en suïcidaal gedrag

➔ Link met depressie: de kip of het ei?

➔ Impact van SES en laag opleidingsniveau vormen vooral risicofactor 
bij mannen

➔ Gehuwd zijn werkt beschermend en blijkt de negatieve impact van 
een lage SES op suïcidaal gedrag te verlichten

Bron: www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/factsheets



Enkele feiten
Suïcidaliteit en LGBT

➔ Onderzoek Missiaen en Seynaeve (2016)
◆ 62,5% van de holebi’s en 80,3% van de transgenderpersonen 

rapporteerde ooit in hun leven gedacht te hebben aan zelfmoord
◆ ruim een kwart van de respondenten (26,5%) ondernam reeds één of 

meer suïcidepogingen in hun leven

➔ Risicofactor is niet holebi- of transgender zijn op zich, wel de stress die dit 
met zich meebrengt (moeilijke coming-out, homo- of transfoob geweld)

Bron: www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/factsheets



Enkele cijfers
Suïcidaliteit en allochtonen

➔ onderzoek Bauwelinck (2015)
◆ personen van Turkse, Marokkaanse en Italiaanse origine vertonen minder 

suïcidaal gedrag dan personen van Belgische origine
◆ de zelfmoordcijfers liggen opmerkelijk hoger bij etnische minderheden 

van de tweede generatie dan bij etnische minderheden van de eerste 
generatie

➔ onderzoek Bhugra et al (2014)
◆ jonge vrouwen met een andere etnische achtergrond, vluchtelingen en 

asielzoekers vormen extra kwetsbare groepen

Bron: www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/factsheets



Enkele cijfers
Suïcidaliteit en allochtonen

➔ zowel ervaringen in het thuisland, het migratieproces zelf als 
aanpassingsmoeilijkheden na de migratie kunnen de kwetsbaarheid 
verhogen

➔ bij jonge vrouwen: familiale problemen, druk vanuit de gemeenschap 
en culturele conflicten

Bron: www.zelfmoord1813.be/feiten-en-cijfers/factsheets



Wat moeten we 
weten over suïcidaliteit?

➔ Suïcidaal proces
➔ Kernbegrippen
➔ Signalen van 

suïcidaliteit



Suïcidaal proces



Ambivalentie



 
Vernauwing
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Hopeloosheid



Cry of pain



Signalen



Hoe pakken we 
dit aan?

➔ Amber
➔ Björn
➔ Samira
➔ Brent



Wat zie je?
Wat doe je?

AMBER, 
16 jaar

BJÖRN, 
19 jaar

FATIMA, 
14 jaar

BRENT, 
15 jaar



“Waarom praten jongeren 
niet spontaan over hun 
zelfmoordgedachten?”



“Wat houdt ons soms 
tegen om zelf te vragen 

naar zelfmoordgedachten 
bij jongeren?”



● Gevoel van opluchting
● Doorbreken van isolement
● ‘Ruimte’ scheppen om een beladen thema te bespreken
● Je geeft hiermee te kennen dat je niet bang bent om het onderwerp 

bespreekbaar te stellen
● Jongere kan gedachten over suïcide ordenen
● Intermenselijk contact / goede werkalliantie 

Waarom er wel naar vragen?



Hoe concreter, hoe beter

“Je zegt dat het niet zo goed met je gaat”

“Zou je me willen vertellen wat er aan de hand is?”

“Als je dat zegt, bedoel je dan dat je liever dood wil zijn?”

“Denk je wel eens aan de dood?”

“Denk je aan zelfmoord?”





Wat is de SLECHTST
denkbare manier om te

reageren als een jongere zegt
“ik denk aan zelfmoord” ?



DON’TS

● Onderschatten: “Zo erg zal het wel niet zijn, dat gaat wel over”

● Veroordelen: “Dat kan je je ouders toch niet aandoen”

● Vermijden: “Laat ons maar over iets anders praten”

● Verwijten: “Laat je toch zo niet hangen”

● Uitdagen: “Doe het dan als je het zo graag wil, maar doe dan wel het 
ineens goed.”

● Minimaliseren: “Als je daar al zelfmoord voor moet plegen”



DON’TS

● Onmiddellijk oplossingen aandragen: “Ga eens wat meer buiten, de 
frisse lucht zal je goed doen.”

● Meteen positieve zaken aanhalen: “Je hebt toch nog je vrienden, denk 
dan daaraan”

● Besmet worden door hopeloosheid: “Je situatie is zo ontzettend 
moeilijk. Ik kan begrijpen dat je het niet meer ziet zitten want ik zie 
ook geen verbetering voor de toekomst.”

Ik vind het zelf ook niet gemakkelijk, maar ik ben ervan overtuigd dat 
we hier een weg uit vinden.



DON’TS



DO’S

https://docs.google.com/file/d/1mpg9iiSgi7zcmU-69VjQRZz-fj80PIqU/preview


Ondersteunende interventies
● Emoties laten ventileren 

○ bvb ‘hoe voel je je daarbij?’

● Stiltes laten bestaan …

● Samenvatten wat de persoon verteld heeft en het gesprek 
structureren
○ bvb ‘Ik hoor je zeggen dat er niets loopt zoals je wilt en dat je daar verdrietig 

van wordt’

● Nagaan bij de betrokkene of je goed begrepen hebt wat hij zegt 
○ bvb ‘Je zegt dat je het hier niet meer uithoudt en de enige oplossing die je nog 

ziet is er een eind aan maken. Heb ik dat juist begrepen?’



Interventies naar verandering toe

● Hoop stimuleren zonder de wanhoop te miskennen
○ Bvb ‘Je hebt het nu heel moeilijk, maar je praat er toch al over met mij; dat is de 

eerste stap’

● Copingvaardigheden bevragen 
○ Bvb ‘Heb je je nog al eens zo slecht gevoeld? Hoe is dat toen voorbij gegaan? 

Wat heb je toen gedaan?’



Interventies naar verandering toe

● Nuanceringen aanbrengen in het verhaal (zwart-wit denken)
○ Bvb ‘Ik hoor je zeggen dat niemand om je geeft, maar ik zie ook wel dat je 

vriendinnen hier heel bezorgd om je zijn. Klopt dat?’

● Praten over wat de  persoon nog kan doen: samen (dialoog!) zoeken 
naar andere mogelijkheden
○ Bvb ‘wat heb je al geprobeerd om dit op te lossen? Wat zou je anders nog 

kunnen doen?’



Interventies naar verandering toe

● Bevragen van redenen om te blijven leven 
○ Bvb ‘Hoe heb je het tot nu toe volgehouden? Wat heeft ervoor gezorgd dat je 

het tot nu toe nog niet gedaan hebt?



Rol van het 
jeugdwerk?

?



Jeugdwerk als 
beschermende factor!



Rol van het jeugdwerk

● Herken signalen en neem ze serieus

● Ga het niet uit de weg - praat erover (vraag naar zelfmoord!)

● Luister begripvol

● Houd contact

● Betrek de omgeving indien mogelijk / zoek steun voor jezelf

● Zoek hulp



Telefonische diensten



Telefonische diensten



(Rechtstreeks) toegankelijke hulp



Vragen? Concrete situaties?

Bedankt!


