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Voorkomen van suïcidaliteit
Remco de winter en Bert van Hemert

Als de patient niks wil kan je weinig
Tussen de wal en het schip

Psychiatrie geeft geen vervolg
Je hoort te weinig terug, terwijl je
veel informatie hebt

Hulp op gang brengen,

Behandelaren in de psychiatrie zijn slecht bereikbaar

Wat is de rol van de
huisarts?

Taboe naar familie

Geven van achtergrondinformatie
bij risicotaxaties
Eigen risicotaxatie

Culturele dynamiek is ingewikkeld

Suïcidaliteit is soms moeilijk
bespreekbaar

Gedachten: wekelijks

Discussiepunten

Suïcide komt maar weinig voor

Een poging is geen suïcide

Suïcide vooral bij oudere mannen /
pogingen vooral bij jongere vrouwen

Goed contact maken / aanvoelen
waar het over gaat
Concreet uitvragen

Jong: relatie
Midden: sociaal maatschappelijk

Pogingen: maandelijks
Suïcide max 1 per 4 jaar

Poging is belangrijke risicofactor
Preventief liggen de meeste
winstkansen bij mannen van
middelbare leeftijd

Psychiatrie

Opvang van familie

Suïcide komt vaak onverwacht
Bollywood sentimenten bij
jonge meisjes

Crisisdienst

Doorverwijzen

Betekenis varieert ook met de leeftijd

Oud: ziekte, verlies

Suïcidaliteit in
de eerste lijn

Zelf ter sprake brengen

Hoe beoordeel je
suïcidaliteit?

Depressie
Voorgeschiedenis

Risico / beschermende factoren in beeld brengen
Psychiatrische stoornissen uitvragen
Vragenlijsten (b.v. 4DKL) kunnen
een spoor zijn

Verwijzen
Steunysteem versterken
Op het juiste moment bereikbaar zijn
Indekken?
Schijn van veiligheid

vragen naar wensen, gedachten, pogingen ed.
ja?

Contract?
Nonsuïcideafspraken

Onderdeel van het contact
Behandeling van depressie
Jongeren
Weet hebben van
voorgeschiedenis
Hekken op de Euromast
Riskante medicatie

Rol voor scholen?

Signaleren +
vervolgen van
suïcidepogingen

Actieve monitoring?

Beperken van de beschikbaarheid van middelen
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niet altijd?

Je moet er altijd aandacht voor hebben
Bij depressie

Wat is de behandeling?

Moet je er actief naar vragen?

Induceren ?

Hangt ook af van hoe je het vraagt

Heeft u wel eens het gevoel
dat het leven niet de moeite
waard is?

Aanknopingspunten
om door te
vragen

