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De voorspelbaarheid van suïcidale
gedragingen: de resultaten van een meta-
analyse van gepubliceerde studies

door M. van Egmond en R.F.W. Diekstra

Inleiding

Het wetenschappelijk onderzoek naar het verschijnsel van de suicide
en de niet-dodelijke suïcidepoging is vooral sinds het midden van de
jaren vijftig op gang gekomen en heeft sindsdien een hoge vlucht
genomen. Eén van de centrale doelstellingen daarbij is steeds geweest
om voldoende kennis te verzamelen teneinde het optreden van suïci-
dale gedragingen accuraat te kunnen voorspellen. Globaal gesproken
heeft het onderzoek zich gericht op drie groepen van variabelen, te
weten somatische, sociale en psychologisch-psychopathologische. Af-
gaande op de overigens weinige overzichtsstudies lijken de vorderin-
gen met betrekking tot al deze drie aspecten betrekkelijk bescheiden
(Lester, 1979 ; Brown & Sheran, 1972 ; Beck et al., 1974 ; Motto &
Heilbron, 1976 ; Engelsmann & Ananth, 1981). Als reden wordt vooral
naar voren gebracht dat de mogelijkheden voor adequate dataverzame-
ling bij suïcideonderzoek uiterst gering zijn. In de meeste gevallen
kunnen gegevens alleen ex post facto worden verzameld, nadat de
suïcide of de suïcidepoging heeft plaatsgevonden. In het geval van
suïcide is daar bovendien nog het probleem dat de betrokkene zelf geen
bron van informatie meer kan zijn. De onderzoeker is dan aangewezen
op de residu-methode, dat wil zeggen hij moet gebruik maken van
persoonlijke documenten of ander materiaal dat het slachtoffer heeft
nagelaten, of van interviews met verwanten of andere personen zoals
hulpverleners die de overledene meer of minder goed hebben gekend.
De wetenschap van het feit dat de persoon in kwestie suïcide heeft
gepleegd kan hun verslag van gebeurtenissen echter in sterke mate
beïnvloeden, het zogenaamde 'effort after meaning effect'. Sommige
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onderzoekers hebben getracht dit probleem te omzeilen door gebruik
te maken van de methode van de substituten, dat wil zeggen zij hebben
suïcidepogers of personen die suicide overwegen gebruikt als rempla-
canten van degenen die suicide plegen. Een eerste bezwaar daarvan is,
dat degenen die zichzelf doden een populatie vormen die in bepaalde
opzichten verschillend is van de 'overwegers' of degenen die een poging
zonder dodelijke afloop doen. Voorts kan de suïcidepoging en de psy-
chologische en praktische gevolgen daarvan van invloed zijn op de
informatie die pogers zelf en personen uit hun omgeving geven, en
daarom niet zonder meer overdraagbaar zijn naar de periode voor het
suïcidale gedrag. Vanzelfsprekend zal dit effect groter zijn op bepaalde
soorten informatie dan op andere. Sociaal-demografische gegevens
zullen daardoor nauwelijks worden beïnvloed in vergelijking met in-
formatie over mogelijke psychologische condities die aan de suïcidale
handeling voorafgaan of deze uitlokken. Het is daarom ook niet ver-
wonderlijk dat de meeste onderzoekers op dit terrein zich voorname-
lijk hebben beperkt tot sociale en demografische variabelen en dat de
meeste suïcide-predictieschalen uit items van dit type bestaan. Maar
er is nog een andere reden, waarom onderzoek over psychologische
kenmerken van suïcidale personen betrekkelijk schaars is. Het meten
van persoonlijkheidsvariabelen, zoals cognitieve stijlen en dergelijke,
is een tamelijk ingewikkelde, tijdrovende en moeizame aangelegen-
heid. Dientengevolge is het vaak moeilijk cohorten te verzamelen die
voldoende groot zijn voor het uitvoeren van multivariate analyses en
derhalve voor het trekken van valide conclusies aangaande psychologi-
sche verschillen tussen suicidale en andere personen. De bovenge-
schetste researchproblemen en de daarmee samenhangende vaak grote
verschillen in design tussen studies maken het allesbehalve gemakke-
lijk de vraag te beantwoorden welke variabelen, gegeven de huidige
stand van kennis, als duidelijke predictoren van suicidaal gedrag kun-
nen worden aangeduid. Deze onduidelijkheid wordt overigens bepaald
versterkt door de wijze waarop de tot nu toe gepubliceerde overzichts-
studies zijn uitgevoerd. Via een betrekkelijk willekeurige selectie van
literatuur en het op verhalende wijze samenvatten daarvan, worden
doorgaans conclusies getrokken omtrent de predictieve kracht van
variabelen of combinaties daarvan. In de overzichtsstudie die in het
volgende wordt beschreven is getracht aan deze bezwaren tegemoet te
komen. Derhalve is gebruik gemaakt van een vorm van een vorm van
literatuurresearch die tegenwoordig wordt aangeduid als meta-analyse
naar de door Smith, Glass en Miller (1980) als zodanig aangeduide
methode bij hun samenvatting van psychotherapie-effectstudies.

Procedure

In onderhavige studie werden in totaal 81 afzonderlijke publikaties
betrokken die door middel van screening van bibliografieën (t.w. Psy-
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chological Abstracts en de Index Medicus) en via de zogenaamde
sneeuwbalmethode waren verzameld. Als oudste publikatiedatum
werd 1961 gekozen, aangezien de klassieke studie van Shneidman &
Farberow, die de aanstoot heeft gegeven voor het grootste deel van het
vergelijkende onderzoek waar het hier om draait, uit dit jaar dateert.
Als jongste publikatiedatum geldt het jaar 1982. Ofschoon deze 81
publikaties vermoedelijk niet alle publikaties op dit gebied in deze
periode vormen, is wel duidelijk dat het hier gaat om de meeste en de
frequent geciteerde publikaties. De publikaties zijn geselecteerd op
grond van het feit dat ze inhoudelijk betrekking hebben op onderzoek
naar eventuele verschillen tussen twee of meer van de volgende groe-
pen:

1. personen die geen suïcidaal gedrag vertonen (niet-suïcidalen) ;

2. personen die dreigen met suïcidaal gedrag of een suïcidepoging
overwegen (suïcide-ideators) ;

3. personen die voor de eerste maal een suïcidepoging hebben onder-
nomen (eenmalige pogers) ;

4. personen die herhaalde (niet-letale) suïcidepogingen hebben on-
dernomen (recidivepogers) ;

5. personen die een letale suïcidepoging hebben ondernomen (suïci-
des).

Wijze van dataverzameling— Per studie werd het aantal vergelijkingen
(tussen twee onderzoeksgroepen) vastgesteld ; deze vergelijkingen
worden in het volgende in feite als onderzoekseenheden gehanteerd.
De 81 publikaties leveren in totaal 106 afzonderlijke vergelijkingen op.
Over 88 daarvan zal hier worden gerapporteerd (zie 'resultaten'). Ten-
einde een zo groot mogelijke uniformiteit in de verwerking van de
gegevens te bereiken, werd voor een vorm van meta-analyse gekozen.
Daartoe werd een scoringslijst samengesteld, waarbij onder meer ge-
bruik werd gemaakt van door Smith, Glass en Miller (1980) in hun
meta-analyse van psychotherapie-effectstudies gehanteerde kenmer-
ken zoals designkarakteristieken (steekproefomvang, type onderzoek,
wijze van dataverzamelen, etc.). Deze lijst werd aangevuld met een
reeks van items op basis van een inventarisatie van alle in de betreffen-
de studies gebruikte variabelen. Op grond van beoordeling door de
onderzoekers werden vervolgens bepaalde variabelen (items) vanwege
klaarblijkelijke overeenkomst tot één enkele teruggebracht of onder
één enkele samengevat (bijvoorbeeld 'depressie '). Daarnaast werden op
grond van de volgende criteria bepaalde variabelen uitgesloten: (a)
items die (na een eerste screening van alle studies) een zeer lage fre-
quentie hadden, dat wil zeggen minder dan driemaal voorkwamen ; (b)
items waarvoor de definitie zodanig onduidelijk was dat het niet goed
mogelijk was (indien noodzakelijk) ze in een bepaalde verzamelrubriek
onder te brengen (bijv. 'education 13 years or more'). Vervolgens werd
de definitieve itemlijst vastgesteld bestaande uit: 9 categorieën (zie
tabel 2, categorieën A t/m I).
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Wijze van scoren — In meta-analyse worden gevonden verschillen
tussen groepen doorgaans uitgedrukt in termen van een 'standard
effect-size estimate' (Smith e.a., 1980). Dit betekent dat het gemiddel-
de van de controlegroep wordt afgetrokken van het gemiddelde van de
experimentele groep en vervolgens gedeeld wordt door de standaardde-
viatie van de controlegroep. Een dergelijke berekeningswijze veronder-
stelt dat alle variabelen op tenminste intervalniveau zijn gemeten. In
de door ons uitgevoerde meta-analyse bleek het berekenen van 'effect-
sizes' echter niet mogelijk, omdat het merendeel van de in de onderzoe-
ken gehanteerde variabelen van nominaal niveau is (bijv. demografi-
sche variabelen). Voorts is de wijze van rapportage vaak zodanig dat de
feitelijke aantallen, percentages of gemiddelden waarop de verschillen
gebaseerd zijn niet worden aangegeven. Veelal wordt volstaan met het
vermelden van verschillen en eventueel van het significantieniveau
van die verschillen. Uitgaande van dit gegeven werd de volgende wijze
van scoren toegepast.

1. Scoring van items per vergelijking — Per vergelijking werd voor alle
items/variabelen vastgesteld of er a) al dan niet sprake was van een
verschil tussen de betreffende onderzoeksgroepen dat als significant
werd omschreven, gewoonlijk gedefinieerd in termen van een p-waar-
de van < .05, en b) wat, in geval van een significant verschil, de richting
van het verschil was.

2. Het per vergelijkingscategorie samenvatten van scores op een item
— Na scoring van alle vergelijkingen binnen een bepaalde vergelijkings-
categorie (bijv. suïcidepogers vs. suïcides) bleek niet zelden dat op één
en hetzelfde item duidelijke verschillen tussen de betreffende studies
werden gevonden. Besloten werd daarom items/variabelen alleen als
voldoende differentiërend tussen de betreffende onderzoeksgroepen
aan te merken indien aan de volgende voorwaarden was voldaan: (a)
Het item moet in tenminste twee studies zijn gebruikt. (b) Indien het
item (slechts) tweemaal voorkomt dan moeten in beide studies de
verschillen significant zijn èn in dezelfde richting gaan. (c) Indien het
item drie of meer keren voorkomt dan dient in tenminste tweederde
van het totale aantal vergelijkingen het verschil significant te zijn èn in
dezelfde richting te gaan. (d) In geval van (c) was bovendien de eis dat de
groep van vergelijkingen met een significant verschil op het betreffend
item in termen van verhouding retrospectief/prospectief onderzoek en
steekproefomvang, een goede representatie is van de totale groep van
vergelijkingen waarin het betreffende item werd gebruikt.

Resultaten

Overzicht van de gescoorde vergelijkingen — In het hiemavolgende zal
over 88 van de in totaal 106 gescoorde vergelijkingen worden gerappor-
teerd. De totale populatie van onderzochte personen blijkt in feite
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uiteen te vallen in twee groepen, namelijk psychiatrische patiënten*/
of niet-psychiatrisch behandelde personen. In het volgende wordt
steeds met dit onderscheid rekening gehouden, omdat het psychiatri-
sche patiënt zijn samen kan hangen met een reeks van variabelen, zoals
aard van stoornis, mate van gestoordheid, etcetera. Van de 88 vergelij-
kingen hebben er 43 betrekking op psychiatrische groepen, 45 op
niet-psychiatrische groepen (zie tabel 1). De overige 18 gescoorde ver-
gelijkingen blijven hier buiten beschouwing, omdat sprake was van (1)
vergelijking van ongelijksoortige groepen, namelijk psychiatrische
met niet-psychiatrische groepen (n = 4) of (2) vergelijking binnen één
en hetzelfde type suïcidale groep, bijvoorbeeld mannelijke versus
vrouwelijke suïcidepogers (n = 14).

Uit tabel 1 blijkt dat er tussen de psychiatrische en niet-psychiatri-
sche studies nogal wat verschillen bestaan met betrekking tot de aard
van de vergeleken groepen. Onderzoekers van psychiatrische groepen
richten zich vooral op de vergelijking van niet-suïcidalen met suïcide-
pogers, en niet-suïcidalen met suïcides. De studies met niet-psychia-
trische groepen betreffen vooral vergelijkingen van suïcidepogers met
recidivepogers (niet-letaal), en suïcidepogers met suïcides. Gevolg van
een en ander is dat vergelijking van resultaten uit niet-psychiatrische
studies met informatie uit psychiatrische studies slechts in beperkte
mate mogelijk is. Uit tabel 1 blijkt verder aan welke vergelijkingen in
de literatuur tot op heden nauwelijks of geen aandacht is besteed,
namelijk de vergelijking van suicide-ideators met de overige groepen,
en recidivepogers niet-letaal met recidivepogers letaal/suïcides.

Kenmerken van de onderzochte studies — In meer dan de helft (58%)
van de onderzoekseenheden is sprake van een vergelijkend onderzoek
zonder meer. Bij de overige onderzoekseenheden heeft de vergelijking
een meer specifiek doel, zoals de constructie (22%) of validering (20% )
van een suïcidepredictieschaal. In tweederde (67%) van de gevallen
gaat het om onderzoeken van retrospectieve aard, terwijl slechts iets
meer dan een kwart (28%) van de studies prospectief blijkt te zijn. De
overige studies (5% ) hebben een gemengd retro- en prospectief karak-
ter. Van de 176 onderzoeksgroepen wordt bijna de helft (49%) gevormd
door de gehele betreffende populatie. Frequent voorkomende voorbeel-
den hiervan zijn: alle personen die in een bepaalde periode (bijv. 1 jaar)
vanwege een suïcidepoging in een algemeen ziekenhuis worden be-
handeld, of alle in een bepaalde periode bij de politie geregistreerde
suïcides. Bijna eenvijfde (19%) van de onderzoeksgroepen werd via
randomselectie verzameld. Voor de overige onderzoeksgroepen geldt
dat ze op selecte wijze, zoals via matching met personen in de vergelij-

* Hiermee worden personen bedoeld die ten tijde van de betreffende onderzoe-
ken in een psychiatrisch ziekenhuis waren opgenomen of opgenomen waren
geweest, al dan niet naar aanleiding van een suïcidepoging.
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Tabel 1: Overzicht van het aantal vergelijkingen tussen verschillende vormen
van suïcidaal gedrag bij psychiatrische groepen (in bovenste celdeel) en niet-
psychiatrische groepen (in onderste celdeel)

niet-
suïcidalen •

suïcide-
ideators*

suïcidepogers
(incl. eenmalige
pogers)* •

recidivepogers
(niet-letaal)'

• In de meta-analysé werden de definities van suïcidaal en niet-suïcidaal gedrag
overgenomen, zoals ze door de betreffende auteurs werden gehanteerd. Gezien
de vaak aangetroffen onduidelijkheid in definiëring van deze gedragingen kan
dit als consequentie hebben dat ongelijksoortigheden onder dezelfde noemer
worden gebracht.
• • Vanwege het geringe aantal vergelijkingen met eenmalige pogers werden
deze bij de totale groep suicidepogers ondergebracht.

kingsgroep (6% ), door middel van follow-up (15% ) (onder deze catego-
rie zijn de groepen begrepen bestaande uit personen die op een eerder
tijdstip deel uitmaakten van een bepaalde groep, bijv. suïcidepogers, en
die bij postmeting een bepaald criteriumgedrag, bijv. suïcide, hebben
vertoond), of op anderszins selecte wijze (11% ) werden verzameld.
Voor wat betreft de omvang van de onderzoeksgroepen geldt dat bijna
tweederde deel (64%) 100 of minder subjecten heeft. Slechts 15% van
de onderzoeksgroepen bestaat uit meer dan 300 subjecten. Bij de wijze
van dataverzameling geldt voor alle onderzoeksgroepen dat tegelijk
gebruik werd gemaakt van verschillende typen databronnen. In vrijwel
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alle studies betreft het in ieder geval gegevens uit zogenaamde admini-
stratieve of ambtelijke bronnen zoals case records van algemene of
psychiatrische ziekenhuizen, coroners files, police records, etcetera
(170 maal) In de helft van de studies wordt daarnaast gebruik gemaakt
van dataverzameling via afname van interviews of vragenlijsten bij de
subjecten (57 maal). In twintig procent van het totale aantal studies
werd tevens gebruik gemaakt van informatie, verzameld via personen
uit de omgeving van betrokkene, zoals familieleden, vrienden, behan-
delaars, etcetera. Tot slot een opmerking over de kwaliteit van de
gebruikte studies, mede in het licht gezien van hun bruikbaarheid voor
een vorm van meta-analyse. Opvallend is dat er geen enkele standaar-
disatie blijkt te zijn met betrekking tot (a) de definiëring van (niet-)
suïcidaal gedrag en (b) het type en de definiëring van de gebruikte
variabelen (m.u.v. een beperkt aantal demografische items worden in
de betreffende studies steeds heel verschillende variabelen onder-
zocht). Een ander belangrijk aspect is dat de meeste studies betrekking
hebben op patiënten (ook wat betreft de niet-psychiatrische patiënten),
met andere woorden op personen die met de medische gezondheids-
zorg in contact kwamen. Omdat volstrekt onhelder is in hoeverre en in
welke omvang deze groep de totale populatie van suïcidale personen
representeert blijft de vraag of de hier gerapporteerde bevindingen
daamaar mogen worden gegeneraliseerd.

Differentiële kenmerken — Aan de hand van de in tabel 1 gegeven
indeling worden per vergelijkingscategorie de gevonden differentiële
kenmerken voor psychiatrische en niet-psychiatrische groepen afzon-
derlijk gepresenteerd (zie tabel 2).

1. Suïcide-ideators versus niet-suïcidalen — Vanwege het geringe
aantal gescoorde studies (n = 2) kunnen geen verschillen gepresenteerd
worden voor deze vergelijking.

2. Suicidepogers versus niet-suïcidale subjecten — Voor niet-psy-
chiatrische groepen blijkt, dat deze vergelijking slechts tweemaal
voorkomt, waarbij bovendien geen van de gebruikte items aan het eind
van de vorige paragraaf beschreven criteria blijkt te voldoen. Op basis
van de 15 studies die gebruik maken van psychiatrische patiënten
komt voor de suïcidepogers het volgende profiel naar voren: suïcidepo-
gers zijn vaker ongehuwd of gescheiden dan niet-suïcidalen en worden
gekenmerkt door depressieve stoornissen en interpersoonlijke conflic-
ten. Qua / depressie /symptomatologie staan vooral agressie, vijandig-
heid (ook t.o.v. de interviewer in het betreffende onderzoek) en gevoe-
lens van hopeloosheid en hulpeloosheid op de voorgrond. Ook de voor
depressieve personen zo kenmerkende cognitieve karakteristieken
zoals negatief zelfbeeld, negatieve evaluatie van relaties met anderen,
van de wereld en van de toekomst worden significant vaker bij suïcide-
pogers waargenomen. Interpersoonlijke conflicten spelen niet alleen
in de vorm van problemen met de echtgenoot/partner (echtscheidings-
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problematiek), maar eveneens met het merendeel van de personen uit
het sociale netwerk. Onder suïcidepogers komen in vergelijking met
niet-suïcidale psychiatrische patiënten meer personen voor met een
problematisch arbeidsverleden en medicamentenmisbruik. Voorts
hebben suïcidepogers in het verleden vaker suïcidaal gedrag vertoond
dan niet-suïcidalen. Tevens hebben zij vaker dan niet-suïcidale perso-
nen gezinsleden die suïcidaal gedrag vertoond hebben.

3. Suïcides versus niet-suïcidale subjecten — Voor zowel niet-psy-
chiatrische als psychiatrische groepen geldt, dat bij suicides significant
vaker dan bij niet-suïcidalen sprake is van eerder suïcidaal gedrag en/of
suïcide-ideatie en depressie. Voor de niet-psychiatrische groepen bleek
voorts, dat personen die suicide plegen vaker afkomstig zijn uit de
lagere sociale klassen en angst, hypochondrie en slapeloosheid vaker
voorkomen. Tevens hebben suicides significant vaker dan niet-suïci-
dalen in de periode van + 1 maand voorafgaand aan hun overlijden ( voor
niet-suïcidalen wordt van een vergelijkbaar tijdstip uitgegaan) de huis-
arts geconsulteerd of anderszins medische hulp ontvangen. Uit de
studies met psychiatrische groepen komt naar voren dat personen die
suïcide plegen vaker mannen zijn, ongehuwd, gescheiden of weduw(e)-
naar zijn en alleen wonen. Psychose als psychiatrische diagnose komt
vaker voor, evenals die van hysterische persoonlijkheid. Anders dan
we zojuist bij de vergelijking van suïcidepogers met niet-suïcidalen
zagen komt vijandigheid minder vaak voor bij suïcides maar blijkt juist
een apathische houding kenmerkend te zijn. Vaker dan bij de niet-
suïcidalen is bij de psychiatrische suïcides sprake van een eerste psy-
chiatrische opname en een relatief lang durende (> 6 mnd.) ziektepe-
riode. Als belangrijke levensgebeurtenis zien we vaker bij suicides het
verlies van een geliefd persoon.

4. Suïcidepogers versus suïcide-ideators—Vanwege het geringe aan-
tal beschikbare studies kunnen geen verschillen gepresenteerd worden
voor deze vergelijking.

5. Suïcides versus suïcide-ideators — Voor zowel niet-psychiatri-
sche als psychiatrische groepen geldt, dat de variabelen herhaalde
suïcidepoging( en), herhaalde suicide-ideatie en depressie significant
vaker bij suïcides voorkomen. Daarnaast bleek bij de niet-psychiatri-
sche groepen, dat suïcides vaker dan suïcide-ideators tot het mannelijk
geslacht behoren en ouder zijn. De letaliteit van de door hen gebruikte
methode is hoger dan de door de ideators voorgestelde methode. Ge-
brek aan eetlust, sociale isolatie (gemeten naar de lage contactfrequen-
tie die ze met personen uit hun omgeving hebben) en chronisch exces-
sief alcoholgebruik komen vaker voor. Agressief/gewelddadig/geagi-
teerd gedrag komt echter meer bij suïcide-ideators voor, evenals suïci-
daal gedrag van gezinsleden van de onderzochte personen.

Bij de psychiatrische groepen blijken voor suicides vaker de volgende
kenmerken te gelden: ongehuwd of gescheiden zijn, psychose, hysteri-
sche persoonlijkheid, hopeloosheid/hulpeloosheid, negatieve evalua-
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tie van de toekomst en van relaties met anderen, verlies van een geliefd
persoon door overlijden of echtscheiding, problematisch arbeidsverle-
den en het feit dat ze reeds eerder professionele hulp voor hun psychi-
sche problemen hebben gezocht, hetgeen op een mislukking uitgelo-
pen is. Items die in deze vergelijking significant vaker voor suïcide-
ideators worden aangetroffen zijn: angst, agitatie, insomnia, gebrek
aan eetlust en ernstige lichamelijke ziekten, operaties en dergelijke.

6. Personen die een herhaalde (niet-letale) suïcidepoging onderne-
men versus eenmalige suicidepogers —V oor de psychiatrische groepen
is geen informatie beschikbaar, zodat we ons moeten beperken tot de
studies met niet-psychiatrische groepen. Tabel 2 laat zien dat personen
die een herhaalde poging doen vaker als sociopathische persoonlijk-
heid worden gediagnostiseerd dan zij die geen herhaald suicidaal ge-
drag vertonen. De verschillen suggereren verder dat de herhalende
suicidepoger een weinig stabiel levenspatroon heeft, er is namelijk
vaker dan bij eenmalige suïcidepogers sprake van frequent verhuizen,
werkloos zijn, verslavingsgedrag, zowel met betrekking tot alcohol als
medicamenten, herhaald suicidaal gedrag (ook vóór de zgn. index-
poging), het hebben van een strafblad, en het afkomstig zijn uit 'broken
homes'. Vaker is er in het verleden sprake geweest van een psychiatri-
sche behandeling, soms gekoppeld aan eerder suicidaal gedrag waarbij
een itensieve/langdurige behandeling werd gegeven. De eerdere suici-
depoging werd gekenmerkt door het feit dat deze in medisch opzicht
geen ernstige gevolgen heeft gehad.

7. Suïcides versus suicidepogers — Tabel 2 laat zien, dat voor zowel
psychiatrische als niet-psychiatrische groepen een aantal dezelfde sig-
nificante verschillen worden gevonden. Zo is in sociaal-demografisch
opzicht voor suicides vergeleken met suicidepogers kenmerkend dat
het vaker mannen betreft, dat ze vooral tot de oudere leeftijdsgroepen
behoren, ongehuwd, gescheiden of weduw(e)naar zijn, alleen leven en
werkloos of gepensioneerd zijn. Vaker is de letaliteit van de voor de
(eerdere) suïcide(poging) gebruikte methode hoger en werd een af-
scheidsbrief achtergelaten. Overige overeenkomstige verschillen zijn
verder: langdurig excessief medicijnengebruik, schizofrenie en depres-
sieve stemming. Wat betreft langdurig excessief alcoholgebruik en een
vrij kortdurende periode ( < 6 mnd.) met psychische problematiek, zijn
de verschillen alleen bij psychiatrische groepen significant. Op deze
twee laatste na worden alle kenmerken die voor psychiatrische groe-
pen gelden ook voor de niet-psychiatrische groepen gevonden. Daar-
naast worden voor de niet-psychiatrische groepen nog een aantal ande-
re verschillen gevonden. Voor wat betreft de gedragsitems komt heel
duidelijk het serieuze karakter van de suïcide (in vergelijking met de
suïcidepoging) naar voren, namelijk in de intentie om te sterven, het
zorgvuldig voorbereiden van de suïcide en het nemen van maatregelen
om de kans op letaliteit van de suïcide te verhogen. Voor de personen
die een recidivepoging met letale afloop hebben ondernomen betekent
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dit dat reeds bij hun vorige poging sprake was van een serieus voorne-
men om de poging irreversibel te doen zijn, hetgeen ook af te leiden is
uit het feit dat in een aantal studies blijkt dat het (mislukte) suïcidale
gedrag vaker geresulteerd heeft in een comateuze toestand van de
desbetreffende persoon. Bij de psychiatrische kenmerken komt vooral
depressie naar voren. Het hebben van een strafblad, het herhaald verto-
nen van antisociaal gedrag, langdurig excessief alcohol- en medica-
mentengebruik, reeds eerder psychiatrisch behandeld geweest zijn en
het bezoeken van de huisarts of andere medicus kort voorafgaand aan
de suicide(poging) komen eveneens significant vaker bij suïcides dan
bij suïcidepogers voor.

Discussie

Anders dan in de tot dusver verschenen overzichtsstudies met betrek-
king tot suïcidepredictieonderzoek, werd in deze studie gebruik ge-
maakt van een vorm van meta-analyse. Het grote voordeel van deze
methode is dat ze veel systematischer is dan andere methoden van
literatuuronderzoek, maar aan de wijze waarop ze hier is gehanteerd
lijkt er ook een aantal bezwaren aan te kleven. Zo zijn alle bij de analyse
betrokken studies op equivalente wijze behandeld, waardoor geen
rekening gehouden wordt met verschillen in design en (wetenschappe-
lijke) kwaliteit van de studies. Voorts wordt er in deze meta-analyse
van uitgegaan, dat de met overeenkomstige termen aangeduide onder-
zoeksgroepen (waar een studie zich op betrekt) verwijzen naar subjec-
ten met soortgelijke karakteristieken. De houdbaarheid van dit uit-
gangspunt dient echter sterk betwijfeld te worden, gezien de vaak
onduidelijke wijze waarop de (niet-)suïcidale groepen door de betref-
fende auteurs worden gedefinieerd. Dit kan betekenen dat ongelijk-
soortig gedefinieerd suïcidaal gedrag onder één noemer wordt ge-
bracht. Zolang er nog geen standaardisering in definiëring van suïci-
daal gedrag heeft plaatsgevonden, lijkt het niet goed mogelijk aan dit
bezwaar tegemoet te komen. Een derde bezwaar bij de hier gebruikte
meta-analyse is dat uitsluitend de afzonderlijke items, zoals die in de
studies gebruikt worden, zijn beschouwd. Dit heeft als consequentie
dat betekenisvolle samenhangen tussen items, die in een aantal stu-
dies gevonden werden, niet in deze analyse tot uiting komen.

Kijken we naar de gevonden differentiële kenmerken voor de diverse
vergelijkingscategorieën, dan komt niettemin een betrekkelijk consis-
tent beeld naar voren. Dit geldt zeker voor de vergelijking van de
recidivepogers (niet-letaal) versus eenmalige pogers en die van de suïci-
des versus suïcidepogers, en in mindere mate voor de vergelijkingen
van suïcidale met niet-suïcidale groepen (gedefinieerd als personen die
geen suïcidaal gedrag vertoonden ten tijde van de selectie voor de
vergelijkingsgroep, of hoogstens suïcidewensen of -verlangens koes-
terden). Voor deze laatste vergelijkingen is niet gemakkelijk een sa-

414



M. van Egmond en R.F.W. Diekstra Voorspelbaarheid van suïcidale gedragingen

menhangende beschrijving van de gevonden resultaten te geven. Wel
blijken er twee kenmerken te zijn die in al deze vergelijkingen naar
voren komen, namelijk dat suïcidalen ook in het verleden vaker suïci-
daal gedrag hebben vertoond (anders dan het gedrag op grond waarvan
ze in de betreffende studie werden geselecteerd) en depressie vaker bij
hen voorkomt dan bij niet-suïcidalen. In feite is hier geen sprake van
twee gescheiden aspecten, omdat suïcidaal gedrag als één van de ken-
merken van een depressieve stoornis wordt beschouwd, met andere
woorden het is niet ondenkbaar dat de diagnose depressie wordt gesteld
juist vanwege (eerder) suicidaal gedrag van de betrokkene.

Voor wat betreft de vergelijkingen tussen verschillende vormen van
suïcidaal gedrag kunnen we nog het volgende opmerken. De recidive-
pogers (niet-letaal) blijken in vergelijking met de eenmalige pogers
over het algemeen te beantwoorden aan wat een antisociale of sociopa-
thische persoonlijkheid wordt genoemd, een beeld dat ook elders in de
literatuur wordt gerapporteerd (o.a. Kreitman, 1977). De gevonden
differentiële kenmerken in de vergelijking van suïcides met suïcidepo-
gingen hebben overwegend betrekking op sociaal-demografische fac-
toren en de omstandigheden waaronder en de wijze waarop de suïcide-
(poging) plaatsvond, kenmerken dus die gelet op hun aard, qua beeld
niet veel meer laten zien dan dat doorgaans via ambtelijke registratie
wordt verkregen.

Voor alle in deze studie onderzochte vergelijkingen blijkt overigens
dat de items die tussen de verschillende onderzoeksgroepen duidelijke
verschillen opleveren, vooral items van sociaal-demografische aard
zijn en betrekking hebben op karakteristieken van de suïcide(poging).
Wat betreft de typische klinische items blijken er, zelfs voor depressie
geen eenduidige verschillen aanwijsbaar. Daardoor valt niet te destille-
ren of, en zo ja in welk opzicht, er sprake is van essentiële verschillen
tussen suïcidale en niet-suïcidale depressie.

Psychiatrische versus niet -psychiatrische groepen: Voor die verge-
lijkingen tussen suicidale versus niet-suïcidale groepen waar zowel
informatie beschikbaar was voor psychiatrische als niet-psychiatri-
sche groepen (t.w. suïcides versus niet-suïcidalen en suïcides versus
suïcide-ideators) blijkt dat die items die voor beide populaties signifi-
cante verschillen opleveren betrekking hebben op depressie en eerder
suïcidaal gedrag. Voor het overige worden voor beide populaties andere
kenmerken gevonden of zijn de verschillen niet consistent. Bij de
vergelijking van suïcides met suïcidepogers worden de sterkste over-
eenkomsten tussen psychiatrische en niet-psychiatrische groepen
aangetroffen, vooral wat betreft sociaal-demografische en gedrags(his-
torische) variabelen. Voor gevonden overeenkomsten en verschillen in
differentiële kenmerken voor de onderscheiden populaties, geldt dat
onduidelijk blijft in hoeverre deze gerelateerd zijn aan de aard van de
onderzochte populatie, dan wel dat andere factoren een rol spelen zoals
een verschil in populatiedefiniëring bij de betrokken studies. Zo is lang
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niet altijd duidelijk wanneer men spreekt over een niet-psychiatrische
populatie, dat wil zeggen of het gaat om personen die nooit psychia-
trisch behandeld zijn geweest dan wel of op het tijdstip waarop de
selectie van de proefpersonen plaatsvond van een psychiatrische be-
handeling geen sprake was.

Conclusies

De bevindingen in deze meta-analyse wijzen erop dat de huidige stand
van kennis betreffende risicofactoren voor het optreden van suicidaal
gedrag vooral betrekking heeft op sociale kenmerken. Wat de klinische
symptomen betreft, zijn de uitkomsten veel minder duidelijk en kan de
klinicus in dit opzicht bepaald weinig houvast geboden worden. Bekij-
ken we naar aanleiding van deze studie de merites van suicidepre-
dictieonderzoek in wetenschappelijk opzicht dan blijkt opnieuw dat
een betrekkelijk geringe vooruitgang is geboekt. Het op atheoretische
gronden selecteren van te onderzoeken variabelen en de vaak onduide-
lijke en niet-uniforme wijze van definiëring van items zijn hier vooral
debet aan. Zo lijkt de vraag hoe suïcidale gedragingen worden geleerd of
hoe personen aangeleerd wordt op/in een specifieke situatie met suïci-
daal gedrag te reageren, door suïcidologen relatief veronachtzaamd te
zijn. Voor een verdere ontwikkeling van de suïcidepredictieresearch is
het naar onze mening van groot belang, dat: (a) er meer standaardisering
plaatsvindt met betrekking tot de gebruikte definities van (niet)-suïci-
daal gedrag ; (b) de wijze waarop studies uitgevoerd worden meer theo-
retisch gefundeerd is en ook het type items dat gebruikt wordt alsmede
de definiëring daarvan meer gestandaardiseerd wordt dan momenteel
gebruikelijk is.

Tot slot herhalen we hier de belangrijkste onderzoeksaanbevelingen
die Brown & Sheran (1972) en Motto & Heilbron (1976) in dit verband
hebben gedaan, te weten (1) het ontwikkelen van schalen voor specifie-
ke settings waarin sprake is van een hoge concentratie van (potentiële)
suïcidale personen, (2) de noodzaak van een prospectief design, een
grote steekproefomvang, controlegroepen en een zodanig lange follow-
up periode dat het aantal suïcides of suïcidepogingen groot genoeg is
voor adequate statistische analyses, (3) het bij follow-up verzamelen
van informatie die niet uitsluitend beperkt blijft tot het vaststellen van
het aantal suicides of suïcidepogingen, maar eveneens betrekking
heeft op mogelijke interveniërende variabelen, (4) het verzamelen van
informatie bij de subjecten zelf en/of bij significante anderen, in plaats
van uit ziekenhuis- of ambtelijke dossiers en (5) tenslotte wordt de
combinatie van verschillende types items/schalen aanbevolen omdat
de meeste schalen bestaan uit items van één bepaalde aard, hetzij
demografisch, hetzij betreffende omstandigheden van de suïcidale act.
Voor zover uit de literatuur blijkt, hebben deze aanbevelingen tot op
heden slechts weinig weerklank gevonden bij de betreffende onderzoe-
kers.
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