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ACHTERGROND

Het is niet mogelijk gebleken om suïcide op een individuele basis betrouwbaar te
voorspellen. Bij gebrek hieraan kunnen interventies voor de preventie van suïcides
mogelijkerwijs gericht worden op geïdentificeerde groepen met een sterk verhoogd risico.
De populatie van patiënten die in zorg is bij de GGZ kan een dergelijk groep zijn.
DOEL

Bepalen van het risico van suïcide en van risicofactoren voor suïcide bij patiënten die
bekend zijn binnen de GGZ in vergelijking met de bevolking als geheel.
METHODEN

Voor de periode van 1 januari 2000 t/m 31 december 2009 zijn gegevens verzameld van
de suïcides van alle volwassen Haagse inwoners die zijn ingeschreven bij de Parnassia
Bavo Groep (PBG). Voor dezelfde periode zijn bij het CBS gegevens opgevraagd over alle
suïcides onder volwassen inwoners van Den Haag. Als risicofactoren is voor beide
groepen informatie beschikbaar over leeftijd, geslacht, etniciteit en socio-economisch
status. Uit het casusregister van de PBG zijn gegevens gebruikt over de totale groep van
volwassen Haagse patiënten die in onderzoeksperiode in zorg was. Gegevens van de
gemeente zijn gebruikt voor de Haagse bevolking als geheel.
RESULTATEN

In de onderzoeksperiode waren er 177 suïcides onder volwassen Haagse inwoners die
bekend waren bij de PBG en 482 onder alle volwassen Haagse inwoners. In vergelijking
met de Nederlandse bevolking was het gestandaardiseerde relatieve suïciderisico voor de
inwoners van Den Haag 1,2 (95% betr.int. 1,1-1,3). Eerste analyses tonen voor de GGZpopulatie een 6-voudig verhoogd risico. Voorlopige resultaten tonen verschillende
risicofactoren voor suïcide in de beide populaties.
CONCLUSIE

Eerste analyses tonen een duidelijk verhoogd suïciderisico binnen de GGZ-populatie in
vergelijking met de bevolking als geheel. Nadere analyses volgen voor de subgroep van
GGZ-patiënten die klinisch was opgenomen in de GGZ en voor de risicofactoren voor
suïcide in de verschillende deelpopulaties.

