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Protocol versus richtlijn

De vrijheid van handelen is bij een protocol beperkt, in 
tegenstelling tot bij een richtlijn. Richtlijnen zijn 
richtinggevend.

Richtlijnen geven aan wat er gedaan kan wordenRichtlijnen geven aan wat er gedaan kan worden.
Een protocol geeft stap voor stap aan hoe iets 
gedaan moet worden.

Een protocol is een voorschrift of middel om tot 
kwalitatief goede en verantwoorde zorg te komen.
Een richtlijn is een hulpmiddel om tot kwalitatief goede 
en verantwoorde zorg te komen.
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A guide for the development of protocols for
suicide prevention in clinical settings

Have a plan in place prior to identification of 
suicidal individuals:
• who will conduct initial evaluationwho will conduct initial evaluation
• who may be consulted for assistance
• clear procedures for referral and follow-up
• guidelines for documentation

SPRC 2009

Een richtlijn of aanbeveling is een typisch voorbeeld van 
kwaliteitsbevordering op basis van EBM, maar ook 
andere bronnen van bewijs. 

Het opstellen van een richtlijn is een tijdrovend en 
i t i f

Richtlijnen versus kookboekgeneeskunde

intensief  proces. 

Een goede richtlijn gaat over een vraag die door het veld 
belangrijk wordt geoordeeld. 

Een goede richtlijn stelt een heldere vraag en geeft de 
antwoorden, gewogen naar de kracht van het bewijs en 
naar relevantie.

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek 
en behandeling suïcidaal gedrag 

Bewijsniveau’s voor evidence-based 
richtlijnen:

Niveau 4: deskundigen menen dat ….

Niveau 3: er zijn aanwijzingen dat ….

Niveau 2: het is aannemelijk dat …. 

Niveau 1: het is aangetoond dat ….  

Van Hemert et al 2012
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Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek 
en behandeling suïcidaal gedrag 

Er zijn aanwijzingen dat
• psychiatrische en psychosociale beoordeling van SP 

op SO kans op recidief SP vermindertop SO kans op recidief SP vermindert
• verwijzing naar specialistische behandeling de kans 

op recidief SP vermindert
• actief volgen van SP therapietrouw verhoogt en 

mogelijk kans op recidief vermindert

Van Hemert et al 2012

Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek 
en behandeling suïcidaal gedrag 

Het is aannemelijk dat
•cognitieve gedragstherapie en probleemoplossings-therapie 
suïcidaal gedrag kunnen reduceren bij SPsuïcidaal gedrag kunnen reduceren bij SP
•dialectische gedragstherapie effectief is in de behandeling 
van suïcidaal gedrag bij vrouwen met BPD 
•antidepressiva bij de behandeling van psychiatrische 
aandoeningen bij ouderen suïcidaal gedrag verminderen

Van Hemert et al 2012

Psychological Medicine 1995

Wittouck et al 2010
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Attempters
in general

Pan et al 2013

in general

Pan et al 2013

Self-cutting

Pan et al 2013

Self-
pois.

Fleischman et al 2008
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While et al 2012

Implementatie

• duizenden richtlijnen wereldwijd beschikbaar 
• 30-45% van patiënten krijgt geen EB zorg
• 25 % van diagnostiek en behandeling onnodig, duur 

en mogelijk gevaarlijken mogelijk gevaarlijk
• 25% van angststoornissen wordt behandeld volgens 

richtlijnen (USA)

overdracht en implementatie van kennis is problematisch 

Implementatie
• pogingen tot remediëring door beïnvloeding van

– kennis, attitudes en gewoontes van professionals
• congressen, cursussen, rondsturen, brochures, opinieleiders, …. 

– gedrag van patiënten
• mondig maken (‘empowerment’)

i ti– organisatie van zorg
• samenwerkingsmodel, outreach

– regelgeving en financiering
• pay-for-performance, ziekenfondsen

• Onderzoek toont beperkt effect van conventionele
strategieën (misschien nuttig bij bredere strategie)

• Quid voor suïcidepreventie?
Grol, 2008

Smolders et al 2008
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Bespreking

- Moeilijkheden op vlak van onderzoek en implementatie

- heterogeniteit van suïcidaal gedrag (intentie, 

th d i d th l i )methode, geassocieerde pathologie, proces, ….)

- suïcide is zeldzaam (grote groepen, risico groepen)

- exclusie van suïcidale studie-deelnemers

Kan protocollair behandelen 
suïcide voorkomen?

Kees van Heeringen

Het is aannemelijk dat 
diagnostiek en behandelingdiagnostiek en behandeling 
volgens richtlijnen suïcide in 
Vlaanderen kan voorkomen!


