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Observatieniveau bij suïcidaliteit op een gesloten acute 

opnameafdeling

Fase 5Fase 5Fase 5Fase 5 (rood) Permanent/Separatie Ernstig suïcidaalErnstig suïcidaalErnstig suïcidaalErnstig suïcidaal

Niet suïcidaalNiet suïcidaalNiet suïcidaalNiet suïcidaal

Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4 (oranje) Afgesproken toezicht

Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3 (geel) Gesloten opname zonder afgesproken 
toezicht maar zonder vrijheden 

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2 (groen) Vrijheden buiten de afdeling 

Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1 (blauw) Voorbereiding op klinisch ontslag 

Aantal patiënten 
N (%)

Fase 5Fase 5Fase 5Fase 5 45 (3.5)45 (3.5)45 (3.5)45 (3.5)

Fase 4Fase 4Fase 4Fase 4 92 (7.1)92 (7.1)92 (7.1)92 (7.1)

Fase 3Fase 3Fase 3Fase 3 760 (59.5)760 (59.5)760 (59.5)760 (59.5)

Fase 2Fase 2Fase 2Fase 2 359 (28.0)359 (28.0)359 (28.0)359 (28.0)

Fase 1Fase 1Fase 1Fase 1 25 (1.9)25 (1.9)25 (1.9)25 (1.9)

Fase 1-3
N=1144

Fase 4-5 
N=137

Significantie

Patiënten karakteristiekenPatiënten karakteristiekenPatiënten karakteristiekenPatiënten karakteristieken
Leeftijd (M) 39.839.839.839.8 34.834.834.834.8 p < .001p < .001p < .001p < .001
Vrouwelijk geslacht N (%) 487 (42.6)487 (42.6)487 (42.6)487 (42.6) 83 (60.6)83 (60.6)83 (60.6)83 (60.6) p < .001p < .001p < .001p < .001
Gehuwd/samenwonend N (%) 343 (30.0)343 (30.0)343 (30.0)343 (30.0) 53 (39.0)53 (39.0)53 (39.0)53 (39.0) nsnsnsns
Kinderen N (%) 396 (34.6)396 (34.6)396 (34.6)396 (34.6) 50 (36.5)50 (36.5)50 (36.5)50 (36.5) nsnsnsns
Werkeloos N (%) 807 (70.5)807 (70.5)807 (70.5)807 (70.5) 77 (56.2)77 (56.2)77 (56.2)77 (56.2) p < .001p < .001p < .001p < .001
Eerste opname(< 5 yr) N (%) 480 (42.0)480 (42.0)480 (42.0)480 (42.0) 93 (68.0)93 (68.0)93 (68.0)93 (68.0) p < .001p < .001p < .001p < .001
Gedwongen opname N (%) 723 (63.2)723 (63.2)723 (63.2)723 (63.2) 68 (49.6)68 (49.6)68 (49.6)68 (49.6) p = .007p = .007p = .007p = .007
(CGI)Clinical Global Impression (M) 5.25.25.25.2 5.75.75.75.7 p < .001p < .001p < .001p < .001
(GAF)Global Assessment Functioning (M) 30.230.230.230.2 23.423.423.423.4 p < .001p < .001p < .001p < .001
ECT-behandeling N (%) 8 (0.7)8 (0.7)8 (0.7)8 (0.7) 12 (8.7)12 (8.7)12 (8.7)12 (8.7) p < .001p < .001p < .001p < .001
Gesepareerd gedurende opname N (%) 204 (17.8)204 (17.8)204 (17.8)204 (17.8) 56 (40.8)56 (40.8)56 (40.8)56 (40.8) p < .001p < .001p < .001p < .001

Symptomen  gedurende opnameSymptomen  gedurende opnameSymptomen  gedurende opnameSymptomen  gedurende opname
Suïcidaal N (%) 272 (23.8)272 (23.8)272 (23.8)272 (23.8) 111 (81.0)111 (81.0)111 (81.0)111 (81.0) p < .001p < .001p < .001p < .001
Zelfbeschadigend gedrag N (%) 65 (5.7) 65 (5.7) 65 (5.7) 65 (5.7) 27 (20.0)27 (20.0)27 (20.0)27 (20.0) p < .001p < .001p < .001p < .001
Manisch depressief N (%) 254 (22.2)254 (22.2)254 (22.2)254 (22.2) 14 (10.2)14 (10.2)14 (10.2)14 (10.2) p = .001p = .001p = .001p = .001
Depressieve stemming N (%) 311 (27.2)311 (27.2)311 (27.2)311 (27.2) 69 (50.4)69 (50.4)69 (50.4)69 (50.4) p < .001p < .001p < .001p < .001
Psychotische symptomen N (%) 610 (53.3)610 (53.3)610 (53.3)610 (53.3) 77 (56.2)77 (56.2)77 (56.2)77 (56.2) nsnsnsns
Alcohol afhankelijkheid/misbruik N (%) 177 (15.5)177 (15.5)177 (15.5)177 (15.5) 5 (3.6)5 (3.6)5 (3.6)5 (3.6) p < .001p < .001p < .001p < .001

DSM Clusters als ontslag diagnoseDSM Clusters als ontslag diagnoseDSM Clusters als ontslag diagnoseDSM Clusters als ontslag diagnose
Unipolaire depressie N (%) 180 (15.7)180 (15.7)180 (15.7)180 (15.7) 51 (37.2)51 (37.2)51 (37.2)51 (37.2) p < .001p < .001p < .001p < .001
Bipolaire stoornis N (%) 175 (15.3)175 (15.3)175 (15.3)175 (15.3) 14 (10.2)14 (10.2)14 (10.2)14 (10.2) nsnsnsns
Psychotische stoornis N (%) 453 (39.6)453 (39.6)453 (39.6)453 (39.6) 50 (36.5)50 (36.5)50 (36.5)50 (36.5) nsnsnsns
Middelen afhankelijkheid/misbruik N (%) 319 (27.9)319 (27.9)319 (27.9)319 (27.9) 14 (10.2)14 (10.2)14 (10.2)14 (10.2) p < .001p < .001p < .001p < .001
Alcohol afhankelijkheid/misbruik N (%) 212 (18.5)212 (18.5)212 (18.5)212 (18.5) 10 (7.3)10 (7.3)10 (7.3)10 (7.3) p = .001p = .001p = .001p = .001
Angststoornis N (%) 106 (9.3)106 (9.3)106 (9.3)106 (9.3) 18 (13.1)18 (13.1)18 (13.1)18 (13.1) nsnsnsns
Persoonlijkheidstoornis N (%) 293 (25.6)293 (25.6)293 (25.6)293 (25.6) 21 (15.3)21 (15.3)21 (15.3)21 (15.3) p = .007p = .007p = .007p = .007
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IntroductieIntroductieIntroductieIntroductie
• HetHetHetHet KCAPKCAPKCAPKCAP (Klinisch(Klinisch(Klinisch(Klinisch CentrumCentrumCentrumCentrum AcuteAcuteAcuteAcute Psychiatrie)Psychiatrie)Psychiatrie)Psychiatrie) isisisis eeneeneeneen geslotengeslotengeslotengesloten acuteacuteacuteacute opnameafdelingopnameafdelingopnameafdelingopnameafdeling inininin
DenDenDenDen HaagHaagHaagHaag waarwaarwaarwaar jaarlijksjaarlijksjaarlijksjaarlijks rondrondrondrond dededede 1300130013001300 patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten wordenwordenwordenworden opgenomenopgenomenopgenomenopgenomen....
• IndienIndienIndienIndien hulpverlenershulpverlenershulpverlenershulpverleners bijbijbijbij eeneeneeneen suïcidalesuïcidalesuïcidalesuïcidale patiëntpatiëntpatiëntpatiënt hethethethet risicorisicorisicorisico opopopop suïcidesuïcidesuïcidesuïcide hooghooghooghoog inschat,inschat,inschat,inschat, dandandandan
wordtwordtwordtwordt iemandiemandiemandiemand meestalmeestalmeestalmeestal opgenomenopgenomenopgenomenopgenomen opopopop eeneeneeneen geslotengeslotengeslotengesloten acuteacuteacuteacute opnameafdelingopnameafdelingopnameafdelingopnameafdeling....
• KlinischeKlinischeKlinischeKlinische patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten zijnzijnzijnzijn eeneeneeneen highhighhighhigh riskriskriskrisk groepgroepgroepgroep voorvoorvoorvoor suïcidesuïcidesuïcidesuïcide....1111,,,,2222

• RisicotaxatieRisicotaxatieRisicotaxatieRisicotaxatie vanvanvanvan suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit isisisis essentieelessentieelessentieelessentieel omomomom gedurendegedurendegedurendegedurende dededede opnameopnameopnameopname dededede veiligheidveiligheidveiligheidveiligheid tetetete
garanderengaranderengaranderengaranderen voorvoorvoorvoor patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten enenenen personeelpersoneelpersoneelpersoneel....3333

• InInInIn julijulijulijuli 2007200720072007 isisisis erererer binnenbinnenbinnenbinnen hethethethet KCAPKCAPKCAPKCAP eeneeneeneen methodemethodemethodemethode (“veiligheidsplan”)(“veiligheidsplan”)(“veiligheidsplan”)(“veiligheidsplan”) ontwikkeldontwikkeldontwikkeldontwikkeld voorvoorvoorvoor dededede
matematematemate vanvanvanvan toezichttoezichttoezichttoezicht bijbijbijbij suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit opopopop eeneeneeneen geslotengeslotengeslotengesloten acuteacuteacuteacute opnameafdelingopnameafdelingopnameafdelingopnameafdeling....
• IedereIedereIedereIedere opgenomenopgenomenopgenomenopgenomen patiëntpatiëntpatiëntpatiënt wordtwordtwordtwordt opopopop suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit getaxeerdgetaxeerdgetaxeerdgetaxeerd enenenen vervolgensvervolgensvervolgensvervolgens wordtwordtwordtwordt dededede matematematemate
enenenen intensiteitintensiteitintensiteitintensiteit vanvanvanvan toezichttoezichttoezichttoezicht bepaaldbepaaldbepaaldbepaald (Tabel(Tabel(Tabel(Tabel 1111)))).... ErErErEr isisisis eeneeneeneen documentdocumentdocumentdocument ontwikkeldontwikkeldontwikkeldontwikkeld waarinwaarinwaarinwaarin hethethethet
veiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplan preciespreciespreciesprecies staatstaatstaatstaat beschrevenbeschrevenbeschrevenbeschreven....4444

• DeDeDeDe faseringfaseringfaseringfasering wordtwordtwordtwordt geregistreerdgeregistreerdgeregistreerdgeregistreerd enenenen wordtwordtwordtwordt bijbijbijbij verpleegkundigeverpleegkundigeverpleegkundigeverpleegkundige---- enenenen medischemedischemedischemedische overdachtenoverdachtenoverdachtenoverdachten
geprojecteerdgeprojecteerdgeprojecteerdgeprojecteerd enenenen dagelijksdagelijksdagelijksdagelijks geëvalueerdgeëvalueerdgeëvalueerdgeëvalueerd....

Doel van de studieDoel van de studieDoel van de studieDoel van de studie
• BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving vanvanvanvan hethethethet veiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplan enenenen evaluatieevaluatieevaluatieevaluatie vanvanvanvan dededede ervaringenervaringenervaringenervaringen metmetmetmet dezedezedezedeze methode,methode,methode,methode,
welkewelkewelkewelke zijnzijnzijnzijn bijgehoudenbijgehoudenbijgehoudenbijgehouden gedurendegedurendegedurendegedurende dededede periodeperiodeperiodeperiode vanvanvanvan 1111 jaarjaarjaarjaar....
• PresentatiePresentatiePresentatiePresentatie vanvanvanvan demografischedemografischedemografischedemografische enenenen klinischeklinischeklinischeklinische gegevensgegevensgegevensgegevens rondomrondomrondomrondom hethethethet veiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplan bijbijbijbij eeneeneeneen
klinischeklinischeklinischeklinische populatiepopulatiepopulatiepopulatie....
• IdentificatieIdentificatieIdentificatieIdentificatie vanvanvanvan eeneeneeneen klinischklinischklinischklinisch hooghooghooghoog ingeschatteingeschatteingeschatteingeschatte risicogroeprisicogroeprisicogroeprisicogroep enenenen vergelijkingvergelijkingvergelijkingvergelijking metmetmetmet algemenealgemenealgemenealgemene
risicofactorenrisicofactorenrisicofactorenrisicofactoren....
• BeschrijvingBeschrijvingBeschrijvingBeschrijving vanvanvanvan dededede ervaringenervaringenervaringenervaringen vanvanvanvan medewerkersmedewerkersmedewerkersmedewerkers metmetmetmet hethethethet veiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplan....

Dankbetuiging:Dankbetuiging:Dankbetuiging:Dankbetuiging:
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Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Tabel 1. Veiligheidsplan: fasering van setting op een gesloten opnameafdelingVeiligheidsplan: fasering van setting op een gesloten opnameafdelingVeiligheidsplan: fasering van setting op een gesloten opnameafdelingVeiligheidsplan: fasering van setting op een gesloten opnameafdeling

Tabel 3. Verschillen in demografische en klinische gegevens tussen 2 verschillende faseringsgroepenTabel 3. Verschillen in demografische en klinische gegevens tussen 2 verschillende faseringsgroepenTabel 3. Verschillen in demografische en klinische gegevens tussen 2 verschillende faseringsgroepenTabel 3. Verschillen in demografische en klinische gegevens tussen 2 verschillende faseringsgroepen

Tabel 2. distributie van de fasen Tabel 2. distributie van de fasen Tabel 2. distributie van de fasen Tabel 2. distributie van de fasen 

ConclusieConclusieConclusieConclusie

patiënten 
N=1281
(100%)

Hoog risico
(fase 4-5)

N=137 (10.6%)

Suïcide
N (%)

4 (0.3)4 (0.3)4 (0.3)4 (0.3) 1 (0.7)1 (0.7)1 (0.7)1 (0.7)

Suïcide poging 
(letale intentie)
N (%)

41 (3.2)41 (3.2)41 (3.2)41 (3.2) 25 (18.2)25 (18.2)25 (18.2)25 (18.2) aaaa

Suïcide poging (niet 
letale intentie)
N (%)

78 (6.1)78 (6.1)78 (6.1)78 (6.1) 33 (24.1)33 (24.1)33 (24.1)33 (24.1) aaaa

Suïcidale neigingen
N (%)

82 (6.4)82 (6.4)82 (6.4)82 (6.4) 21 (15.3) 21 (15.3) 21 (15.3) 21 (15.3) aaaa

Suïcidale 
gedachten
N (%)

213 (16.6)213 (16.6)213 (16.6)213 (16.6) 28 (20.4)28 (20.4)28 (20.4)28 (20.4)

Vraag Antwoord N (%)
Ben je op de hoogte van het 
veiligheidsplan rondom  de 
inschatting van het suïciderisico (fase 
1 t/m 5)?

Nee
Ja

0 (0)
36 (100)

Heeft de invoering van dit 
veiligheidsplan je meer attent 
gemaakt op het risico van zelfmoord?

Altijd
Vaak
Soms
Niet

10 (28)
15 (41)
7 (19)
4 (11)

Heb je het idee dat het faseren in 
goede samenwerking gaat met de 
behandelende artsen en dat het dus 
een teambeslissing is?

Altijd
Vaak
Soms
Niet

5 (14)
15 (42)
15 (42)

1 (3)

Denk je dat zelfmoord door invoering 
van het veiligheidsplan beter 
voorkomen kan worden?

Altijd
Vaak
Soms
Niet

0 (0)
6 (17)
21(58)
9 (25)

Heeft het zin om door te gaan met 
het veiligheidsplan rondom 
suïciderisico inschatting?

Nee
Ja

7 (19)
29 (81)

Materiaal en methodenMateriaal en methodenMateriaal en methodenMateriaal en methoden
• VanVanVanVan 1111 januarijanuarijanuarijanuari 2009200920092009 t/mt/mt/mt/m 31313131 decemberdecemberdecemberdecember 2009200920092009 werdenwerdenwerdenwerden 1283128312831283 patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten opgenomenopgenomenopgenomenopgenomen.... VanVanVanVan 1281128112811281 patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten ((((99999999....8888%%%%)))) waswaswaswas dededede
veiligheidscodeveiligheidscodeveiligheidscodeveiligheidscode metmetmetmet volledigevolledigevolledigevolledige gegevensgegevensgegevensgegevens beschikbaarbeschikbaarbeschikbaarbeschikbaar....
• PatiëntenPatiëntenPatiëntenPatiënten (n(n(n(n ==== 137137137137,,,, 10101010....6666%%%%)))) metmetmetmet fasefasefasefase 4444 enenenen 5555 (hoog(hoog(hoog(hoog risicogroep)risicogroep)risicogroep)risicogroep) werdenwerdenwerdenwerden vergelekenvergelekenvergelekenvergeleken metmetmetmet patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten (n(n(n(n ==== 1144114411441144,,,, 89898989....4444%%%%)))) metmetmetmet fasefasefasefase 1111 enenenen
2222 (lager(lager(lager(lager ingeschatingeschatingeschatingeschat suïcidesuïcidesuïcidesuïcide risico)risico)risico)risico)....
• DeDeDeDe meestmeestmeestmeest voorkomendevoorkomendevoorkomendevoorkomende psychiatrischepsychiatrischepsychiatrischepsychiatrische symptomatologiesymptomatologiesymptomatologiesymptomatologie bijbijbijbij iedereiedereiedereiedere patiëntpatiëntpatiëntpatiënt werdwerdwerdwerd beschrevenbeschrevenbeschrevenbeschreven (bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld depressievedepressievedepressievedepressieve stemming,stemming,stemming,stemming,
suïcidaalsuïcidaalsuïcidaalsuïcidaal gedraggedraggedraggedrag etcetcetcetc....))))
• GedurendeGedurendeGedurendeGedurende opnameopnameopnameopname werdwerdwerdwerd erererer geclassificeerdgeclassificeerdgeclassificeerdgeclassificeerd volgensvolgensvolgensvolgens dededede DSMDSMDSMDSM----IVTRIVTRIVTRIVTR.... DeDeDeDe diagnosesdiagnosesdiagnosesdiagnoses werdenwerdenwerdenwerden voorvoorvoorvoor ditditditdit onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek alsalsalsals volgtvolgtvolgtvolgt geclusterdgeclusterdgeclusterdgeclusterd::::
1111)))) UnipolaireUnipolaireUnipolaireUnipolaire depressievedepressievedepressievedepressieve stoornisstoornisstoornisstoornis;;;; 2222)))) BipolaireBipolaireBipolaireBipolaire stoornisstoornisstoornisstoornis;;;; 3333)))) PsychotischePsychotischePsychotischePsychotische stoornisstoornisstoornisstoornis;;;; 4444)))) MiddelenMiddelenMiddelenMiddelen misbruik/afhankelijkheidmisbruik/afhankelijkheidmisbruik/afhankelijkheidmisbruik/afhankelijkheid
5555)))) AlcoholAlcoholAlcoholAlcohol misbruik/afhankelijkheidmisbruik/afhankelijkheidmisbruik/afhankelijkheidmisbruik/afhankelijkheid;;;; 6666)))) AngststoornissenAngststoornissenAngststoornissenAngststoornissen;;;; enenenen 7777)))) PersoonlijkheidstoornissenPersoonlijkheidstoornissenPersoonlijkheidstoornissenPersoonlijkheidstoornissen....

• EenEenEenEen anoniemanoniemanoniemanoniem inininin tetetete vullenvullenvullenvullen vragenlijstvragenlijstvragenlijstvragenlijst werdwerdwerdwerd naarnaarnaarnaar allealleallealle behandelmedewerkersbehandelmedewerkersbehandelmedewerkersbehandelmedewerkers gestuurdgestuurdgestuurdgestuurd (www(www(www(www....thesistoolsthesistoolsthesistoolsthesistools....com)com)com)com) enenenen werdwerdwerdwerd doordoordoordoor 36363636
medewerkersmedewerkersmedewerkersmedewerkers ingevuldingevuldingevuldingevuld ((((60606060%%%%))))....
• DataDataDataData analyseanalyseanalyseanalyse:::: MannMannMannMann----WhitneyWhitneyWhitneyWhitney UUUU,,,, tttt ----teststeststeststests enenenen χχχχ2222 teststeststeststests werdenwerdenwerdenwerden gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt.... TheTheTheThe StatisticalStatisticalStatisticalStatistical PackagePackagePackagePackage forforforfor SocialSocialSocialSocial SciencesSciencesSciencesSciences versionversionversionversion 17171717....0000
(SPSS(SPSS(SPSS(SPSS 17171717....0000 INC,INC,INC,INC, Chicago)Chicago)Chicago)Chicago) werdwerdwerdwerd voorvoorvoorvoor dededede statischestatischestatischestatische analysesanalysesanalysesanalyses gebruiktgebruiktgebruiktgebruikt....

ResultatenResultatenResultatenResultaten
SindsSindsSindsSinds dededede introductieintroductieintroductieintroductie vanvanvanvan hethethethet “veiligheidsplan”“veiligheidsplan”“veiligheidsplan”“veiligheidsplan” inininin julijulijulijuli 2007200720072007,,,, tottottottot eindeindeindeind 2009200920092009,,,, hebbenhebbenhebbenhebben 4444 patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten ((((2222 vrouwen)vrouwen)vrouwen)vrouwen) zichzichzichzich gesuïcideerdgesuïcideerdgesuïcideerdgesuïcideerd ((((3333 inininin dededede
kliniekkliniekkliniekkliniek enenenen 1111 buitenbuitenbuitenbuiten dededede kliniekkliniekkliniekkliniek gedurendegedurendegedurendegedurende vrijheden)vrijheden)vrijheden)vrijheden).... AlAlAlAl dezedezedezedeze suïcidessuïcidessuïcidessuïcides vondenvondenvondenvonden plaatsplaatsplaatsplaats tijdenstijdenstijdenstijdens dededede dataverzamelingdataverzamelingdataverzamelingdataverzameling.... SlechtsSlechtsSlechtsSlechts eeneeneeneen vanvanvanvan
dezedezedezedeze patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten zatzatzatzat inininin dededede hogehogehogehoge risicofaseringrisicofaseringrisicofaseringrisicofasering....
ZieZieZieZie dededede TabellenTabellenTabellenTabellen 2222----5555 voorvoorvoorvoor meermeermeermeer informatieinformatieinformatieinformatie overoveroverover dededede demografischedemografischedemografischedemografische enenenen klinischeklinischeklinischeklinische karakteristiekenkarakteristiekenkarakteristiekenkarakteristieken vanvanvanvan dededede patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten ingedeeldingedeeldingedeeldingedeeld inininin dededede
verschillendeverschillendeverschillendeverschillende fasenfasenfasenfasen enenenen voorvoorvoorvoor dededede beschrijvingbeschrijvingbeschrijvingbeschrijving enenenen ervaringervaringervaringervaring vanvanvanvan medewerkersmedewerkersmedewerkersmedewerkers diediediedie metmetmetmet dezedezedezedeze methodemethodemethodemethode werkenwerkenwerkenwerken....

Tabel  4. Vergelijking van niveau van suïcidaliteit bij verschillende taxatieTabel  4. Vergelijking van niveau van suïcidaliteit bij verschillende taxatieTabel  4. Vergelijking van niveau van suïcidaliteit bij verschillende taxatieTabel  4. Vergelijking van niveau van suïcidaliteit bij verschillende taxatie
a = p < .001

Tabel 5. Tabel 5. Tabel 5. Tabel 5. Resultaten van een vragenlijst over het veiligheidsplan, die anoniem is Resultaten van een vragenlijst over het veiligheidsplan, die anoniem is Resultaten van een vragenlijst over het veiligheidsplan, die anoniem is Resultaten van een vragenlijst over het veiligheidsplan, die anoniem is 
ingevuld door 36 medewerkers.ingevuld door 36 medewerkers.ingevuld door 36 medewerkers.ingevuld door 36 medewerkers.

ConclusieConclusieConclusieConclusie

• Het veiligheidsplan is volledig geïntegreerd in de
werkwijzen op onze gesloten acute opnameafdeling.
• Het volledige behandelteam wordt bij de beoordeling
betrokken en zorgt dus voor grotere eenduidigheid.
• Gestructureerde fasering voorkomt echter geen
suïcide.
• Unipolaire depressie, volgens de DSM-IVTR, is het
meest gerelateerd aan hoge fasering.
• Symptomen gerelateerd aan hoge fasering zijn
suïcidaal gedrag, zelfbeschadigend gedrag en
depressieve stemming.
• De risicofactoren van hoog ingeschatte suïcidale
patiënten op een gesloten acute opnameafdeling,
wijken af van de bekende risicofactoren binnen de
algemene bevolking.

DiscussieDiscussieDiscussieDiscussie
• OnbekendeOnbekendeOnbekendeOnbekende patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten wordenwordenwordenworden vakervakervakervaker inininin eeneeneeneen hogerehogerehogerehogere codecodecodecode geplaatst,geplaatst,geplaatst,geplaatst, ditditditdit komtkomtkomtkomt
waarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijk doordatdoordatdoordatdoordat dededede suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit dandandandan meermeermeermeer alsalsalsals acuutacuutacuutacuut dandandandan alsalsalsals chronischchronischchronischchronisch
wordtwordtwordtwordt beschouwdbeschouwdbeschouwdbeschouwd.... WaarschijnlijkWaarschijnlijkWaarschijnlijkWaarschijnlijk durvendurvendurvendurven wewewewe ookookookook minderminderminderminder risicorisicorisicorisico tetetete nemennemennemennemen bijbijbijbij
patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten diediediedie voorvoorvoorvoor onsonsonsons onbekendonbekendonbekendonbekend zijnzijnzijnzijn....
• DeDeDeDe meestemeestemeestemeeste patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten wordenwordenwordenworden inininin fasefasefasefase 3333 geplaatstgeplaatstgeplaatstgeplaatst.... DitDitDitDit komtkomtkomtkomt waarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijkwaarschijnlijk
doordatdoordatdoordatdoordat fasefasefasefase 3333 weinigweinigweinigweinig ingrijpendingrijpendingrijpendingrijpend (even(even(even(even beperkendbeperkendbeperkendbeperkend alsalsalsals eeneeneeneen gewonegewonegewonegewone opnameopnameopnameopname
opopopop eeneeneeneen acuteacuteacuteacute opnameopnameopnameopname afdeling)afdeling)afdeling)afdeling) isisisis enenenen datdatdatdat erererer bijbijbijbij hethethethet ontbrekenontbrekenontbrekenontbreken vanvanvanvan suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit
tetetete defensiefdefensiefdefensiefdefensief wordtwordtwordtwordt gehandeldgehandeldgehandeldgehandeld....
• BijBijBijBij 21212121....3333%%%% vanvanvanvan dededede patiëntenpatiëntenpatiëntenpatiënten inininin dededede hooghooghooghoog risicogroeprisicogroeprisicogroeprisicogroep waswaswaswas erererer geengeengeengeen directdirectdirectdirect
suïcidaalsuïcidaalsuïcidaalsuïcidaal gedraggedraggedraggedrag.... TaxatieTaxatieTaxatieTaxatie wordtwordtwordtwordt medemedemedemede bepaaldbepaaldbepaaldbepaald opopopop klinischeklinischeklinischeklinische intuïtieintuïtieintuïtieintuïtie enenenen
onverklaarbaaronverklaarbaaronverklaarbaaronverklaarbaar gedraggedraggedraggedrag (bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld mutisme,mutisme,mutisme,mutisme, hallucinatoirhallucinatoirhallucinatoirhallucinatoir gedrag,gedrag,gedrag,gedrag,
algemenealgemenealgemenealgemene oninvoelbaarheid)oninvoelbaarheid)oninvoelbaarheid)oninvoelbaarheid)....
• HetHetHetHet isisisis noodzaaknoodzaaknoodzaaknoodzaak datdatdatdat dededede geslotengeslotengeslotengesloten acuteacuteacuteacute psychiatriepsychiatriepsychiatriepsychiatrie zichzichzichzich ontwikkeltontwikkeltontwikkeltontwikkelt opopopop hethethethet
gebiedgebiedgebiedgebied vanvanvanvan taxatietaxatietaxatietaxatie vanvanvanvan suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit doordoordoordoor bijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeldbijvoorbeeld hethethethet ontwikkelenontwikkelenontwikkelenontwikkelen vanvanvanvan
vragenlijstenvragenlijstenvragenlijstenvragenlijsten enenenen onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek naarnaarnaarnaar behandelwijzebehandelwijzebehandelwijzebehandelwijze enenenen preventiepreventiepreventiepreventie nananana ontslagontslagontslagontslag....
• AlsAlsAlsAls erererer ergensergensergensergens doordoordoordoor eeneeneeneen hulpverlenerhulpverlenerhulpverlenerhulpverlener ernstigeernstigeernstigeernstige suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit wordtwordtwordtwordt vermoed,vermoed,vermoed,vermoed,
wordtwordtwordtwordt iemandiemandiemandiemand geslotengeslotengeslotengesloten opgenomenopgenomenopgenomenopgenomen enenenen isisisis erererer sprakesprakesprakesprake vanvanvanvan eeneeneeneen selectieselectieselectieselectie vanvanvanvan
mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk dededede hoogstehoogstehoogstehoogste risicogroeprisicogroeprisicogroeprisicogroep opopopop suïcidesuïcidesuïcidesuïcide waarvoorwaarvoorwaarvoorwaarvoor tottottottot nunununu toetoetoetoe nognognognog geengeengeengeen
“evidence”“evidence”“evidence”“evidence” behandelingbehandelingbehandelingbehandeling voorvoorvoorvoor isisisis....
• ErErErEr moetmoetmoetmoet meermeermeermeer onderzoekonderzoekonderzoekonderzoek plaatsvindenplaatsvindenplaatsvindenplaatsvinden naarnaarnaarnaar dededede differentiatiedifferentiatiedifferentiatiedifferentiatie vanvanvanvan suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit
(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld(bijvoorbeeld tussentussentussentussen chronischechronischechronischechronische enenenen acuteacuteacuteacute suïcidaliteit),suïcidaliteit),suïcidaliteit),suïcidaliteit), waardoorwaardoorwaardoorwaardoor beterebeterebeterebetere
taxatietaxatietaxatietaxatie mogelijkmogelijkmogelijkmogelijk zouzouzouzou kunnenkunnenkunnenkunnen zijnzijnzijnzijn....
LimitatieLimitatieLimitatieLimitatie
• HetHetHetHet veiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplanveiligheidsplan isisisis eeneeneeneen theoretisch,theoretisch,theoretisch,theoretisch, nietnietnietniet opopopop empirieempirieempirieempirie gebaseerdgebaseerdgebaseerdgebaseerd constructconstructconstructconstruct....
• ErErErEr isisisis geengeengeengeen datadatadatadata overoveroverover dededede dynamiekdynamiekdynamiekdynamiek vanvanvanvan dededede faseringfaseringfaseringfasering verzameldverzameldverzameldverzameld....
• HetHetHetHet ontbreektontbreektontbreektontbreekt onsonsonsons aanaanaanaan goedegoedegoedegoede instrumenteninstrumenteninstrumenteninstrumenten omomomom opopopop eeneeneeneen acuteacuteacuteacute psychiatrischepsychiatrischepsychiatrischepsychiatrische
opnameafdelingopnameafdelingopnameafdelingopnameafdeling suïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteitsuïcidaliteit goedgoedgoedgoed tetetete taxerentaxerentaxerentaxeren....


