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Suïcidepreventie: uitdagingen en 
aanbevelingen
D.P. de Beurs, T. Maes, A.T.F. Beekman 
 

 Achtergrond Ondanks verschillende nationale initiatieven en een sterke ggz daalt het aantal suïcides in Nederland en 
Vlaanderen niet zoals gehoopt.

 Doel Inzicht geven in het huidige suïcidepreventiebeleid in Nederland en Vlaanderen, en in de bewijsvoering rondom de 
effectiviteit.

 Methode Bespreken van initiatieven voor universele, selectieve en geïndiceerde preventie en de bewijsvoering hiervoor in 
verschillende reviews en meta-analyses.

 Resultaten Zowel in Nederland als Vlaanderen is er een nationale agenda suïcidepreventie. Het is lastig om het directe effect 
van de verschillende initiatieven op de landelijke suïcidecijfers aan te tonen, onder andere omdat suïcidaliteit 
relatief weinig voorkomt en door meerdere factoren beïnvloed wordt.

 Conclusie Er zijn nauwelijks bewezen effectieve strategieën voor suïcidepreventie. Dit wil niet zeggen dat suïcidepreventie 
geen zin heeft, maar het noopt tot bescheidenheid en het zoeken naar andere vormen van evaluatie met andere 
uitkomstmaten.

Ondanks een sterke geestelijke gezondheidszorg en 
toegenomen investeringen in suïcidepreventie is 
het aantal suïcides in Nederland de afgelopen jaren 
gestegen in plaats van gedaald (Hofstra e.a. 2018). Het 
aantal suïcides in Vlaanderen is al jaren het hoogste van 
alle West-Europese landen (van Landschoot e.a. 2019). In 
dit artikel bespreken we hoe suïcidepreventie momen-
teel in Nederland en Vlaanderen vorm wordt gegeven, 
wat de bewijsvoering daarvoor is, en wat uitdagingen en 
aanbevelingen zijn.

Verschillende vormen van preventie
Preventie delen we doorgaans op in 3 fasen: universeel, 
selectief en geïndiceerd (tabel 1). Onder universele 
preventie verstaan we strategieën gericht op de gehele 
bevolking om zo tot een algemene vermindering van 
suïcidaliteit te komen. Bij selectieve preventie probeert 
men kwetsbare mensen op tijd te bereiken, liefst voor de 
suïcidaliteit begint, maar anders in een zo vroeg moge-
lijk stadium. Geïndiceerde suïcidepreventie ten slotte 
is gericht op mensen die reeds suïcidale gedachten 
hebben, of eerder een poging hebben gedaan (Hawton & 
Pirkis 2017).

In reactie op de ongekende stijging van het aantal 
suïcides in Nederland vanaf 2007 heeft de overheid de 
opdracht gegeven voor een landelijke agenda suïcide-
preventie. Onder aanvoering van 113 zelfmoordpre-
ventie werden vanaf 2014 diverse initiatieven gestart, 
zoals publiekscampagnes, trainingen voor gatekeepers, 
het extra bekend maken van de chatservices en de 
implementatie van de multidisciplinaire richtlijn suïci-
daal gedrag (zie https://www.113.nl/professionals-en-or-
ganisaties/landelijke-agenda).
In Vlaanderen kent men sinds 2012 een actieplan suïci-
depreventie, dat bestaat uit vergelijkbare preventiestra-
tegieën, te weten: geestelijke gezondheidsbevordering in 
de maatschappij, beschikbaarheid van laagdrempelige 
telefonische en onlinehulp, gatekeepertrainingen, stra-
tegieën voor specifieke risicogroepen en de ontwikke-
ling en implementatie van aanbevelingen  
(https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-
suicidepreventie-2012-2020).
Wat is nu het bewijs voor de effectiviteit van dit soort 
multilevelprogramma’s? Het bekendste en best onder-
zochte multilevelprogramma is de European Alli-
ance Against Depression (EAA; Hegerl e.a. 2006). Dit 
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programma is reeds in meerdere landen in de wereld 
geïmplementeerd, waaronder in Nederland onder de 
naam Supranet-community (Gilissen e.a. 2017). Het 
programma bestaat uit een publiekscampagne, het 
verbeteren van de huisartsenzorg en de geestelijke 
gezondheidszorg, het trainen van gatekeepers en 
gerichte interventies voor hoogrisicogroepen.
De eerste studie vanuit Duitsland liet indrukwekkende 
resultaten zien, met een reductie van 24% van het 
aantal suïcidepogingen en suïcides (Hegerl e.a. 2010). 
Een recentere replicatie in 4 andere landen (Ierland, 
Portugal, Hongarije en Duitsland) liet daarentegen geen 
significante reductie van suïcides of pogingen zien 
(Hegerl e.a. 2019). Ook een gerandomiseerde studie uit 
Nieuw-Zeeland liet geen effecten van een multilevelpro-
gramma op het aantal suïcides en suïcidepogingen zien 
(Collings e.a. 2018). Verschillende reviews geven dan ook 
aan dat de effectiviteit van multilevelprogramma’s op 
suïcidaliteit nog lang niet duidelijk is (Zalsman e.a. 2016; 
Platt & Niederkrotenthaler 2020).

Universele preventie

Bewustwordingscampagnes
Het reduceren van het stigma rond psychiatrische 
problemen in het algemeen en suïcidaliteit in het 
bijzonder wordt door de WHO genoemd als een van de 
belangrijkste strategieën om suïcidaliteit te vermin-
deren (World Health Organization 2014). Zowel in 
Nederland als in Vlaanderen heeft men landelijke en 
regionale bewustwordingscampagnes gelanceerd, om 
zo het stigma rondom suïcidaliteit te reduceren. De 
directe impact van een vergelijkbare campagne op het 
aantal zelfdodingen of pogingen is echter nog nooit 
aangetoond. Wel zijn er aanwijzingen dat campagnes 
de algemene attitude rondom depressie en suïcidaliteit 
verbeteren (Zalsman e.a. 2016).

Mediarichtlijnen
Over mediaberichtgeving is het advies van de WHO 
duidelijk: wees terughoudend. Nederland en Vlaanderen 
werken beide met mediarichtlijnen die gebaseerd zijn 
op de aanbevelingen van de WHO. Eén studie toonde 
aan dat het implementeren van mediarichtlijnen daad-
werkelijk een effect heeft op het aantal suïcides (Nieder-
krotenthaler & Sonneck 2007). Aangezien deze studie 
niet gerepliceerd is, kunnen we niet vaststellen dat het 
volgen van mediarichtlijnen een positieve impact heeft 
op suïcidaal gedrag (Platt & Niederkrotenthaler 2020). Er 
zijn aanwijzingen dat de media naast negatieve effecten 

Tabel 1. Multilevelprogramma’s met 
verschillende vormen van suïcidepreventie 
(gebaseerd op Platt & Niederkrotenthaler 
2020 en Hawton & Pirkis 2017)

NIVEAU VAN PREVENTIE BENADERING

Universeel  – Bewustwordingscampagnes

 – Mediarichtlijnen

Selectief  – Programma’s in specifieke setting 
zoals scholen of gevangenissen

 – Opleiden en training van 
gatekeepers

 – Opleiden en trainen van 
huisartsen

 – Anonieme chat- of 
telefoondiensten

 – Online-interventies

Geïndiceerd  – Richtlijn

 – Screening

 – Farmacologische behandeling

 – Psychologische behandeling
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ook positieve effecten kunnen hebben (Niederkroten-
thaler e.a. 2010). Verhalen van mensen die suïcidale 
gedachten zouden hebben overwonnen, zouden zorgen 
voor minder suïcidale gedachten. Dit onderzoek staat 
echter nog in de kinderschoenen.

Selectieve preventie

Scholen
De adolescentie is een belangrijke periode waarin 
jongeren voor het eerst last krijgen van psychische 
problemen en ook van suïcidaliteit (Nock e.a. 2013). 
Er zijn dan ook verschillende preventieprogramma’s 
voor scholen rondom depressie en suïcidepreventie. 
Meerdere studies tonen aan dat deze programma’s de 
kennis en attitude ten opzichte van suïcidaliteit op 
scholen verbeteren, terwijl de effecten op suïcidaal 
gedrag minder sterk zijn (Zalsman e.a. 2016; Platt & 
Niederkrotenthaler 2020). Noemenswaardig is een 
grote gerandomiseerde studie (RCT) in Nederland 
die aantoonde dat het aanbieden van een preventie-
programma aan jongeren die hoog scoorden op een 
screener zorgde voor vermindering van depressieve 
symptomen (Jong-Heesen e.a. 2020). De effectiviteit op 
suïcidaliteit wordt nog onderzocht. Een grote prospec-
tieve studie (SEYLE) in 10 Europese landen liet zien dat 
een multilevelprogramma gericht op mentale gezond-
heid van jongeren tussen 13 en 17 jaar daadwerkelijk 
resulteerde in minder pogingen en suïcide-ideatie 
(Wasserman e.a. 2015).

Gatekeepers
Een andere belangrijk manier om mensen met slui-
merende suïcidaliteit te bereiken is via zogenaamde 
gatekeepers: niet-ggz-professionals zoals leraren, poli-
tieagenten en deurwaarders (Terpstra e.a. 2018). Gate-
keepers vormen de ogen en oren van de maatschappij, 
en kunnen in een vroeg stadium problemen herkennen, 
bespreekbaar maken en doorverwijzen. Hoewel 
verschillende studies aantonen dat gatekeepertrai-
ningen resulteren in meer zelfvertrouwen en kennis van 
de getrainde gatekeepers, zijn er geen studies geweest 
die aantonen dat een gatekeepertraining op zichzelf 
zorgt voor minder suïcidaal gedrag (Zalsman e.a. 2016).

De huisarts
In veel landen, waaronder Nederland, gaan veruit de 
meeste patiënten voordat ze doorverwezen kunnen 
worden naar een psychiater of psycholoog, eerst naar 
de huisarts. Ook een bedrijfsarts, jeugdarts of medisch 
specialist kan doorverwijzen naar de geestelijke gezond-
heidszorg. Daarnaast weten we vanuit huisartsenregis-
tratiedata dat nagenoeg alle patiënten die een suïcide-
poging hadden gedaan in het jaar daar voorafgaand nog 
op consult geweest zijn, en 1 op de 3 was zelfs nog een 
week voor de poging bij de huisarts geweest (Mens e.a. 
2020). Daarmee is de huisarts een gatekeeper bij uitstek 
(Elzinga e.a. 2019).

Er zijn verschillende RCT’s die laten zien dat het trainen 
van huisartsen in betere zorg voor depressie kan resul-
teren in een reductie van het aantal suïcides (Zalsman 
e.a. 2016). Toch liet een recentere meta-analyse zien dat 
de studies die op dit gebied gedaan zijn doorgaans van 
slechte kwaliteit waren, en dat de auteurs daarom het 
uitrollen van initiatieven voor suïcidepreventie via de 
huisarts niet konden aanbevelen (Milner e.a. 2017).

Chat en telefonische hulplijnen
Zowel het Nederlandse 113 zelfmoordpreventie als het 
Vlaamse 1813 bieden 24/7 anonieme hulp voor mensen 
met suïcidale gedachten via de chat en de telefoon. 
Gezien de anonieme aard van de diensten is gedegen 
onderzoek erg lastig en er is dan ook geen bewijs dat 
dit soort diensten een impact hebben op suïcidaliteit 
(Platt & Niederkrotenthaler 2020). Onderzoek van 113 
zelfmoordpreventie toonde aan dat een deel van de 
chatters tijdens en vlak na het contact minder suïcidaal 
werd, maar dat een groot deel ook niet verbeterde, en 
sommigen zelfs verslechterden (Mokkenstorm e.a. 
2017). De meeste bellers zijn jonge vrouwen met heftige 
suïcidaliteit, die vaak herhaaldelijk contact opnemen. 
Zowel 113 zelfmoordpreventie als 1813 zoekt naar inno-
vatieve manieren om juist mannen van middelbare leef-
tijd te bereiken, aangezien deze groep het grootste risico 
op suïcide heeft, maar de aangeboden diensten niet 
goed weten te vinden.

Online-interventies
De afgelopen jaren werden steeds meer online-inter-
venties aangeboden, waarin deelnemers zelfstandig een 
aantal onlinemodules gericht op het anders omgaan 
met suïcidale gedachten kunnen doorlopen. In de eerste 
succesvolle RCT in Nederland vonden Van Spijker e.a. 
(2014) kleine effectgroottes, maar wel verwachtten ze 
een groot bereik via internet. Sindsdien zijn er verschil-
lende replicaties geweest, met wisselende resultaten. 
Een meta-analyse toonde aan dat online-interventies die 
gericht zijn op het direct behandelen van de suïcidaliteit 
op korte termijn een bescheiden effect hebben, maar 
dat het effect op de lange termijn niet aangetoond is 
(Torok e.a. 2020).

Behandeling

Richtlijnen
In 2012 kwam in Nederland de multidisciplinaire 
richtlijn suïcidaal gedrag uit, gevolgd door de Vlaamse 
richtlijn detectie en behandeling van suïcidaal gedrag 
in 2017 (van Hemert e.a. 2012; Aerts e.a. 2017). Een 
nationale richtlijn is een belangrijke stap om te komen 
tot een versterking van de professionele geestelijke 
gezondheidszorg. Implementatieprogramma’s, zoals de 
Nederlandse PITSTOP-suïcidetraining, en de Vlaamse 
e-lear ningmodule SP-reflex zijn een noodzakelijke voor-
waarde om de inzichten uit de richtlijnen te implemen-
teren in de praktijk (de Beurs & Aerts 2019).
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Een crosssectionele studie in Engeland en Whales liet 
zien dat het implementeren van richtlijnen een positief 
effect kan hebben op het aantal suïcides (While e.a. 
2012). Het hebben van een 24-uurscrisisdienst had het 
meeste effect op het aantal suïcides, gevolgd door het 
hebben van een stabiel personeelsbestand. Het trainen 
van een team via de Nederlandse PITSTOP-training 
resulteerde weliswaar in een vermindering van suïcidale 
gedachten bij patiënten met een depressieve stoornis, 
maar niet in een daling van het aantal suïcidepogingen 
(de Beurs e.a. 2016).

Screening
Er is geen bewijs dat het screenen van patiënten in de 
klinische praktijk met een vragenlijst een effectieve 
manier is van suïcidepreventie (Platt & Niederkroten-
thaler 2020). Een systematische review liet zien dat 1 
op de 5 van de patiënten die uiteindelijk zou overlijden 
door suïcide werd gemist door de vragenlijsten. Echter, 
de helft van de patiënten met een hoge risicoscore zou 
geen suïcidaal gedrag tijdens de nameting laten zien 
(Chan e.a. 2016). Het afnemen van risicolijsten in de 
klinische praktijk wordt dan ook afgeraden (Chan e.a. 
2016).

Farmacologische behandeling
De best onderzochte preventiestrategieën zijn medica-
menteus (Zalsman e.a. 2016; Platt & Niederkrotenthaler 
2020). Zoals ook aangegeven in de Nederlandse en 
Vlaamse richtlijnen over suïcidaliteit is lithium bewezen 
effectief om suïcidaal gedrag te verminderen bij mensen 
met een stemmingsstoornis (van Hemert e.a. 2012; Aerts 
e.a. 2017). Clozapine blijkt effectief bij mensen met een 
psychose.
De bewijsvoering rondom moderne antidepressiva 
(selectieve serotonineheropnameremmers; SSRI’s) en 
suïcidaliteit is minder eenduidig. Er zijn zelfs studies die 
aangeven dat sommige patiënten in de beginfase van de 
behandeling met SSRI’s meer suïcidaal worden, en bij 
adolescenten worden SSRI’s dan in eerste instantie ook 
afgeraden (Tandt e.a. 2009).
Ketamine en elektroconvulsietherapie (ECT) zijn in 
kleine kortdurende studies effectief gebleken om suïci-
dale gedachten te reduceren, maar meerdere studies 
zijn nodig om de langetermijneffecten op suïcidepo-
gingen (Zalsman e.a. 2016).

Psychotherapeutische behandeling
Cognitieve psychotherapieën lijken een positief effect 
te hebben op suïcidale gedachten onder jongeren 
en volwassenen, hoewel men in de meeste studies 
alleen uitkomsten op middellange termijn rapporteert 
(Zalsman e.a. 2016). Dialectische gedragstherapie speelt 
een rol bij het verminderen van zowel gedachten als 
gedrag bij jongeren en vrouwen met een borderline-
persoonlijkheidsstoornis. Toch is ook het bewijs voor 
het directe effect van psychotherapie op suïcidaliteit 
nog niet duidelijk (Platt & Niederkrotenthaler 2020). De 

aanname dat een depressiebehandeling indirect resul-
teert in een vermindering van suïcidaliteit is ook nooit 
goed onderzocht (Cuijpers e.a. 2013).

Uitdagingen en aanbevelingen
Suïcidaliteit is het gevolg van de complexe interactie 
tussen sociale, psychologische en biologische factoren, 
en vraagt logischerwijs ook om een multimodale 
preventiestrategie (Hawton & Pirkis 2017). Toch is er, 
zoals wij in het voorgaande laten zien, maar weinig echt 
bewijs waarop we zo’n strategie kunnen baseren. Er lijkt 
vooral bewijs te zijn voor farmacologische interventies, 
maar deze laten zich ook het beste onderzoeken in een 
RCT. Het lijkt erop dat een RCT met iets wat zo weinig 
voorkomt als suïcidaal gedrag geen zin heeft (Hawton & 
Pirkis 2017).
Onderzoekers zullen op zoek moeten naar andere 
onderzoeksopzetten om de effectiviteit te meten, 
bijvoorbeeld met registratiedata, of met data verzameld 
met mobiele telefoons zodat je iemand langer in de tijd 
kan volgen. Ook moet er nagedacht worden over andere 
relevante uitkomstmaten, zoals de reductie van stigma, 
of een toename in hulpzoekgedrag. Tot slot merken we 
op dat de suïcidecijfers vooral worden beïnvloed door de 
conjunctuur, iets waar preventie geen invloed op heeft 
(Oyesanya e.a. 2015).
Gegeven het voorgaande is ons advies dan ook om 
bescheiden te blijven. Publiekscampagnes om het taboe 
te verminderen zijn een mooi doel op zich, maar de kans 
dat ze daadwerkelijk een impact zullen hebben op het 
aantal zelfdodingen lijkt niet realistisch. Hetzelfde geldt 
voor het screenen van jongeren op middelbare scholen, 
het trainen van gatekeepers of het implementeren van 
richtlijnen. Door te blijven volhouden dat deze interven-
ties kunnen helpen om het aantal suïcides te vermin-
deren creëren we een hardnekkige mythe.
Dat er geen harde bewijzen voor het effect van inter-
venties op het aantal suïcides zijn, wil niet zeggen dat 
suïcidepreventie geen zin heeft. De ggz-professional 
heeft, als expert op het gebied van psychische aandoe-
ningen en suïcidaliteit, een belangrijke rol om het lijden 
van mensen met suïcidale gedachten te verminderen. 
Publiekscampagnes kunnen bijdragen aan het vermin-
deren van het stigma, evenals gatekeepers zoals leraren 
en politieagenten. Online-interventies en 24/7-chat- en 
-telefoondiensten helpen om de zorg voor suïcidale 
gedachten laagdrempeliger te maken.
Het is te verwachten dat alle acties te samen op de 
langere termijn een positief effect hebben op hoe de 
maatschappij tegen dit onderwerp aankijkt. Er zijn 
meerdere voorbeelden in de preventieliteratuur waarin 
na jaren van preventie een omslagpunt werd bereikt, 
een moment waarna de situatie fundamenteel veran-
dert. Zo was roken eeuwen lang normaal, maar de 
afgelopen jaren heeft er een duidelijke omslag plaats-
gevonden, waarna roken niet meer als de norm wordt 
gezien (Willemsen 2018).
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We hebben op het gebied van suïcidepreventie een 
omslagpunt bereikt wanneer suïcidepreventie door de 
maatschappij als iets vanzelfsprekends wordt gezien, 
als iets van iedereen – iets waar elke burger een rol in 
heeft te spelen door het bespreekbaar maken van deze 
materie – door het oordeelvrij kijken naar personen met 
suïcidegedachten.
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