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Zoeken suïcidale personen hulp?Zoeken suïcidale personen hulp?

Weten ze/omgeving  dat ze kunnen geholpen worden?

Weten hulpverleners hoe ze kunnen helpen? 



Er is geen evidentie dat Er is geen evidentie dat 
hospitalisatie  suïcide voorkomt



SUÏCIDEPREVENTIE BIJ HOOG RISICO 

Preventive paradox (Rose 1985)

GROEP

p ( )

A large number of people at a small risk may give rise to more 
cases of disease than the small number who are at high risk

High risk approach: 
limited potential suicide rateslimited potential suicide rates

Suïcidepreventie heeft OOK als doel preventie van suïcidaal 
gedrag en optimaliseren van de leefkwaliteit in hoog 
risicogroepen g p



HOE HULPVERLENERS SUÏCIDES KUNNEN 
VOORKOMEN DOOR SAMEN TE WERKEN IN DE KETENVOORKOMEN DOOR SAMEN TE WERKEN IN DE KETEN



WAT IS MOGELIJK? WAT IS MOGELIJK? 

Identificatie risicogroepen    Identificatie risicogroepen….   

Hulplijnen?     Internet?   Portaalsite!

medisch zichtbaar

ïsuïcidepogers

psychiatrische patiënten

Deskundige en veilige zorg: suicidepreventiebeleid

Zorgpad: zorgprocessen binnen de voorziening (AZ  GGZ) en Zorgpad: zorgprocessen binnen de voorziening (AZ, GGZ) en 
daarbuiten sluiten naadloos bij elkaar aan

→Ontslagmanagement, snelle follow up, aanklampende zorg

→ Actieve out reach→ Actieve out reach



Suicide Attempts and Suicide Deaths 
Subsequent to Discharge from an Emergency 
Department or an Inpatient Psychiatry Unit Department or an Inpatient Psychiatry Unit 

Continuity of Care for Suicide Prevention andContinuity of Care for Suicide Prevention and
Research

2011

Suicide Prevention Resource Center (SPRC) in collaboration with 
the Substance Abuse and Mental Health Services Administration 
(SAMHSA). David Litts, SPRC Director of Science and Policy, 
provided overall direction. Alan L. Berman, Executive Director of 
the American Association of Suicidology (AAS)  led the the American Association of Suicidology (AAS), led the 
administration of the project. David J. Knesper, M.D., Department 
of Psychiatry, University of Michigan is the author. 



VOORKOMEN SUÏCIDAAL GEDRAG 
ËPATIËNTEN

Geen exacte suïcidecijfers van GGZpatiënten bekend voor 
VlaanderenVlaanderen

UK : 1 op 4 van de suïcides had contact met GGZ jaar voordien

SP: 1 op 10 sterft binnen het jaar door suïcide

SP in Vlaanderen: 50% recidiveert



VOORKOMEN: TIJDSTIPVOORKOMEN: TIJDSTIP

Risico vlak na de opname  vlak voor ontslag  eerste Risico vlak na de opname, vlak voor ontslag, eerste 
maand na ontslag

→risico op poging het grootst binnen de 4 weken 
na ontslag g
→belangrijkste risicofactor op poging: opname 
voor SP in het jaar voor de opname
→hoger risico bij vrouwen  jongeren  →hoger risico bij vrouwen, jongeren, 
depressie, persoonlijkheidsstoornis, verslaving, 
korte opname



CONCLUSIE: OPVOLGEN!CONCLUSIE: OPVOLGEN!

Suïcidepogers binnen de 24 uur na ontslag

Psychiatrische patiënten met suïcidaal gedrag 
in voorgeschiedenis: binnen de 3 dagen en 
wekelijks opvolgen de eerste maand 



SMEED HET IJZER ALS HET HEET IS

Suïciderisico blijft lange tijd aanwezigSuïciderisico blijft lange tijd aanwezig

Risico is sterk fluctuerend

Wat wil de patiënt? 

Wat willen de naasten? Wat wil de hulpverlener? 

Willen we hetzelfde? 



HOOG RISICOGROEP SUÏCIDEPOGERS

Wat is een suïcidepoging? 

HOOG RISICOGROEP SUÏCIDEPOGERS

Wat is een suïcidepoging? 

10.000 pogers op spoedafdeling in Vlaanderen

Jongeren?

50% recidiveert 

%Psychosociale evaluatie en opvang en toeleiden naar zorg?%Psychosociale evaluatie en opvang en toeleiden naar zorg?



VERHOOGD RISICO 

1  Suïcidepogers die snel AZ verlaten zonder psychosociale 

VERHOOGD RISICO 

1. Suïcidepogers die snel AZ verlaten zonder psychosociale 
evaluatie 

2  Recidivisten 2. Recidivisten 

3. Medisch ernstige pogingen

4. Dubbele diagnose



‘Manage’  een suïcidepoger 
vanuit het standpunt dat de vanuit het standpunt dat de 

volgende poging fataal zal zijn. 

SPRC en American Association Suicidology 2011



UITGANGSPUNTEN 
Ï

Goed management van zorg start op spoedafdeling 

ZORG VOOR SUÏCIDEPOGERS

Goed management van zorg start op spoedafdeling 
(of voor jongeren op andere plaatsen)

(Spoed)personeel belangrijk positieve attitude en (Spoed)personeel belangrijk positieve attitude en 
kennis 

Semi-gestructureerde interview : inschatten risico én 
noden: IPEO/KIPEO

Evaluatieprocedure:  therapeutisch en bevordert 
motivatie voor behandeling
Outreaching verbetert therapietrouwOutreaching verbetert therapietrouw

literatuurreferenties op 
www.zorgvoorsuicidepogers.be



OORGANISATIE RGANISATIE ZORG ZORG VOOR SUÏCIDEPOGERSVOOR SUÏCIDEPOGERS

Zorg voor suïcidepogers (en familie) optimaliseren

CGGSUÏCIDEPREVENTIEWERKINGCGGSUÏCIDEPREVENTIEWERKING

Zorg voor suïcidepogers (en familie) optimaliseren

Zorgpad: zorgprocessen aansluitend in en buiten gp gp
het ziekenhuis   DOEL=ketenzorg

‘Tool’ IPEO/KIPEO Instrument Psychosociale 
Evaluatie en Opvang integreren in zorgpadEvaluatie en Opvang integreren in zorgpad

training personeel 

communicatie, rapportage standaard geregeld, pp g g g

huisarts inschakelen

verzamelen data voor registratiestudie EZO



AZ Sint Maarten Duffel

AZ Klina Brasschaat
UZ Gent

AZ Sint Blasius 
AZ M i Midd l G t

AZ Lokeren

OLV Aalst
AZ Sint Lucas Gent Imelda Bonheiden  

2013

AZ Lier 
2013

AZ Alma Eeklo

Jan 
Palfijn  

AZ Sint Jozef Malle

AZ Turnhout ??? 

AZ Monica 
AntwerpenAZ Sint Jan Brugge

AZ Sint Lucas Brugge

DendermondeAZ Maria Middelares Gent
AZ St Maarten Mechelen

AZ Nikolaas
Sint-Niklaas

AZ HASZ 

Heilig Hart Ziekenhuis Mol

AZ Sint Elisabeth Herentals

AZ Sint Dimpna Geel
AZ Sint Lucas Brugge

AZ Damiaan Oostende

AZ S Vi i D i

AZ  H 
Familie 
Rumst

Aalst 
2012

ZMK Maaseik

ZOL Genk

Mariaziekenhuis Overpelt

AZ Sint Augustinus Veurne

AZ St Vincentius Deinze

St Rembert Torhout

AZ Vesalius Tongeren

Sint Trudo Sint Truiden
Jan Yperman 

Ieper/ Poperinge

Heilig Hart  
Roeselare/Menen

AZ Diest 

H. Hartziekenhuis 
Leuven (Gasthuisberg)

AZ Jan Portaels Vilvoorde

AZ Groeninge 
Kortrijk

Ieper/ Poperinge

AZ Oudenaarde

OLV 
Lourdes 
Waregem AZ Sint Elisabeth 

Zottegem  ?

UZ Gasthuisberg Leuven

In opstart

Evaluatie 2013

Sint Maria Halle

AZ Jan Portaels Vilvoorde

OLV 
Asse

AZ Zusters 
Barmhartigheid 
Ronse

Gestart

Evaluatie 2012 



FOLLOW UP STUDIE 2009 UZ GENT

Vergelijkende studie standaard opvang IPEO en non IPEO 

FOLLOW UP STUDIE 2009 UZ GENT

g j p g
as usual

Resultaten ondersteunen de hypothese belang y g
gestandaardiseerde opvang en evaluatie
Meer actieve rol van de patiënt in ontslagmanagement
Contact HA zorgcontinuïteit

kennis bij spoedpersoneel
positieve attitudes bij spoedpersoneel

Wittouck C., De Munck S., Portzky G., Van Rijsselberghe L., Van Autreve
S., van Heeringen C. A comparative follow-up study of aftercare and 
compliance of suicide attempters following standardized psychosocial 
assessment. Archives of Suicide Research 2010;14: 135-145.

18



EVALUATIE AZ 2010-2011
EVALUATIE 2012

Vanhove R., Van de Craen T., Portzky G., van 
Heeringen C. 

Goede praktijken in de opvang van suïcidepogers
Evaluatie van het Project Integrale Zorg j g g
Suïcidepogers in 34 Vlaamse Algemene 
Ziekenhuizen.

Tijdschrift Geneeskunde  juli 2013

19



EVALUATIES 2010, 2011, 2012 

Werkgroep Zorgpad IPEO hierbinnen integreren

CONCLUSIES

Werkgroep Zorgpad IPEO hierbinnen integreren

Zorgpad opvolgen en evalueren: verantwoordelijke

Nog geen standaardprocedure

OIPEO nuttig instrument: structureert gesprek, volledig, 
bevordert communicatie

IPEO1 op spoed: 15 minuten, weerstand lost op, nuttig 
  i i fervaren, pt reageren positief

IPEO = wat we anders ook zouden bevragen

Vormingen: positief effect op kennis en attitudes, in 
servicetraining nodig, herhalen

Communicatie intern en extern verbeterd



WAT WERKT IN KADER 
THERAPIETROUW BIJ SP?

Correcte attitude en deskundige opvang op spoed

Empathisch contact: matchen Empathisch contact: matchen 
zorgaanbod/zorgbehoeften

I  h t i k h i  h d  (24 )  tiIn het ziekenhuis houden (24 uur) en motiveren

Outreaching….Huisarts inschakelen (geen 
medicatievoorschrift en werkonbekwaamheid in AZ) 
Mobiele crisisteams!

Betrekken van de omgeving (VIP)



WAT WERKT IN KADER 
THERAPIETROUW SP?

Zorgverstrekker vervolgzorg bekend en afspraak 
gemaaktg

Snelle follow up (zeker binnen 48-72 uur)

Nazorgafspraken op schrift

Herinnering telefoontjes en outreaching, huisbezoeken

Brief intervention, folders,  geschreven informatieBrief intervention, folders,  geschreven informatie



NAZORG AFSPRAKEN OP SCHRIFT

U hebt gesproken met …………..

NAZORG AFSPRAKEN OP SCHRIFT

g p
De eerstkomende dagen verbli jf t u ……..(adres)
Degene die bereid is (zi jn) te zorgen voor opvang is 
(zi jn)………………………………(naam)
De volgende medicijnen zijn u geadviseerd te gebruikenDe volgende medicijnen zijn u geadviseerd te gebruiken………
Als u opnieuw gedachten heeft aan zelfbeschadiging of dood doet u 
het volgende:
Let op uw signalerings/veil igheidsplan en bekijk wat u kunt doen
Bellen naar ;  Anders  namelijk Bellen naar ……….; Anders, namelijk ……….
Behandelaren die bereikbaar zijn voor hulp advies of nazorg ………….
Een afspraak voor u is gemaakt bij……… instell ing), 
bij…….(behandelaar),  op ………(dag, uur)

OF: Een afspraak bij  u thuis is gemaakt op ………, met ……
Andere afspraken…………………………………………….

MD Behandelrichtlijn 2012



BROCHURE VERDER LEVEN NA EEN POGINGBROCHURE VERDER LEVEN NA EEN POGING



TOOLKIT JONGE SUÏCIDEPOGERS

Brochures

WebsitesWebsites

app



Brochure Opnieuw Verder

Brochure Ontrackagain











1 Signaleringsplan1. Signaleringsplan
Hoe kan ik waarschuwingssignalen bij mezelf herkennen?
Wat moet ik doen als ik signalen opmerk?

2  C i t t i ë di  lië t ll  k  h t2. Copingstrategieën die cliënt alleen kan hanteren
Wat kan ik doen als ik het moeilijk krijg?

3. Copingstrategieën samen zonder spreken over gevoelens
Wie kan ik contacteren als ik het moeilijk krijg?

4. Copingstrategieën samen mét spreken over gevoelens
5  Contactgegevens prof  hulpverlening + tel  hulplijnen5. Contactgegevens prof. hulpverlening + tel. hulplijnen
6. Veiligheidsgedrag

Vb. pillen door wc spoelen, zich van het raam 
verwijderen,…

Stanley & Brown (2010)



• Zo concreet mogelijk uitwerken
Vb  naar muziek luisteren (genre  artiest  nummer)Vb. naar muziek luisteren (genre, artiest, nummer)

• Steunfiguren: naam, adres, nummer noteren
• Professionele hulp: naam, adres, nummer, 

bereikbaarheid
• Tel. hulplijnen: nummer, bereikbaarheid, gratis, 

anoniemanoniem
• Veiligheidsgedrag wordt als laatste besproken, maar 

bovenaan het crisisplan genoteerd, heeft voorrang in 
crisiscrisis

• Cliënt ervaart controle en motivatie over eigen kunnen

Hervalpreventie
Implementatie, bewaarplaats, weerstanden
Anticiperen op mislukkingen en alternatieven bespreken
N d k di ti   th i t  b kNoodzaak medicatie en therapietrouw bespreken
Gevaren gebruik van alcohol en drugs bespreken



Chain of care= 
chain of survival

American Association Suicidology 2011





De essentie van ketenzorg  bij de doelgroep  isDe essentie van ketenzorg  bij de doelgroep  is

Ervoor zorgen dat pat gemotiveerd worden voor een 
vervolgzorgcontact de volgende dag of als het niet 
anders kan binnen de week 

Ervoor zorgen dat informatie over de poging/ 
opname (inschatting risico en zorgbehoeften, 
planning vervolgzorg) gecommuniceerd isplanning vervolgzorg) gecommuniceerd is

Zorgen voor actieve out reach



BEHANDELVERANTWOORDELIJKHEID 
OVERDRACHT

Behandelverantwoordelijkheid Behandelverantwoordelijkheid 
eindigt pas als de volgende 
b h d l  d  behandelaar deze 
verantwoordelijkheid expliciet 
heeft overgenomen



PARTIJEN IN DE ZORGKETEN PARTIJEN IN DE ZORGKETEN 

Hulpdiensten: politie, ambulance, brandweer
Huisarts
Spoed AZ en medische specialisten
Psychiatrie in AZ (consultatie, liaison, paaz,(t) epsi, 
dagkliniek,..)
M bi l  i iMobiele crisisteams
PZ en overige GGZvoorzieningen
Privé gevestigde psychiaters/psychologen

Kwaliteitsdocument Ketenzog bij suïcidaliteit 
Trimbos 2010



Zorgprocessen moeten naadloos bij 
lk  l it  i   b it  h t elkaar aansluiten in en buiten het 

ziekenhuis

Ja  maar!Ja… maar!



KRITISCHE MOMENTEN

Toegang tot zorg (instroom)

KRITISCHE MOMENTEN

Toegang tot zorg (instroom)
Samenwerking, eigen grenzen en competenties 
anderen

Transfermomenten binnen 1 partij 
(vakantie) 
Informeren en betrekken patiënt  naastenInformeren en betrekken patiënt, naasten
Behandelverantwoordelijkheden

Terugkoppeling en informatieoverdrachtTerugkoppeling en informatieoverdracht
Dossiervorming
Weigeren zorg en drop outs







Dank voor uw aandachtDank voor uw aandacht


