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Wie ben ik, persoonlijk doel!

� Wie is dat mens……

� Meer samenwerking tussen psychiater en forensisch 
geneeskundige!



Zwaar onderwerp

� …



Afwisselend vragen……….
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Professionele taal…….

�A) ZelfmoordA) Zelfmoord

�B) Suïcide of zelfdoding
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Zijn er meer verkeersdoden dan suïcides?

�A) Ja

�B) Nee�B) Nee



Zijn er meer verkeersdoden dan suïcides?

�A) Ja

�B) Nee�B) Nee



Uit de praktijk



Casus I

� Vrouw 53 jaar

� “Echtgenoot” in verpleeghuis

� Opgenomen ivm suïcidaal gedrag

� Gezond, gaat op weekendverlof� Gezond, gaat op weekendverlof

� Volgende dag dood……

� > Natuurlijke dood (eenzijdige pneumonie)……..

� Beloop……

� Nabespreking bij de huisarts



Cijfers
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Suïcide in Nederland, man/vrouw



Aantallen in 2015



Nederland: > 1950 “Totalen” leeftijdsgroepen



Later meer uitleg



Doden door suïcide & verkeer
1970 -2015 



Suïcide Europa









Registratie
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dan in Egypte?
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Is de registratie van suïcides in Nederland beter 
dan in Egypte?

�A) Ja

�B) Nee!�B) Nee!



Suïcide en onbekende doodsoorzaak

� Grote verschillen registraties per land

� Egypte 0…..?

� Suriname en….. Declaratie

� Grote verschillen opvatting over suïcide

� Eer (harakiri/ Seppuku )

� Religie > misdaad



Betrouwbaarheid registratie

� verhouding van “de Sterfte- Oorzaak Onbepaald 
(SOO)”  (<20%)

� Nederland SOO relatief klein aandeel vh totale 
aantal overledenen

Klein effect op aantal vals negatieve suïcides. � Klein effect op aantal vals negatieve suïcides. 

� Suïcidecijfer van een land 

� Eerder een onderschatting dan een overschatting

� Nederland behoort tot de betere registerende landen



Nederland

Bij ongeveer 98,5 % overledenen registratie van een 
“duidelijke” doodsoorzaakverklaring. 

Indien niet > registratie “Overige slecht omschreven 
en niet gespecificeerde oorzaken van sterfte” en niet gespecificeerde oorzaken van sterfte” 

= SOO



registratie



Hoeveel % verkeerd geregistreerd





Definities suïcidaal gedrag en epidemiologie



Hoe vaak per jaar (Nl)

� Wat is juist?

� A) Ongeveer 2.5 % vd mensen heeft suïcidale � A) Ongeveer 2.5 % vd mensen heeft suïcidale 
gedachten

� B) 0.01% vd mensen sterft aan suïcide



Hoe vaak per jaar (Nl)

� Wat is juist? Allebei

A) Ongeveer 2.5 % vd mensen �A) Ongeveer 2.5 % vd mensen 
heeft suïcidale gedachten

�B) Ongeveer 0.01% vd mensen 
sterft door suïcide



Definitie

� Suïcidaal gedrag

� verwijst naar het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen 
en pogingen die een zekere intentie uitdrukken om zichzelf te 
doden. De term ‘gedrag’ verwijst naar zowel handelingen als naar 
gedachten.

� Hiërarchie

� Gedachten

� Intenties/plan

� Pogingen

� Suïcide





Gevaarlijk gedrag en sterven….

� https://www.youtube.com/watch?v=QjcPO5TxkZ8



Nee!
� Niet > de intentie om te sterven!





Wat is juist?

Suïcide komt 10 keer vaker voor dan 
moord?

A) Juist?�A) Juist?

�B) Onjuist?



Wat is juist?

Suïcide komt 10 keer vaker voor dan moord?

�A) Juist?

�B) Onjuist?



Suïcide 2e niet natuurlijke doodsoorzaak



Niet-natuurlijke doodsoorzaken (2015)

Totaal 7253 100%

Accidentele val 3486 48.1%

Suïcide 1871 25.8%

Vervoersongevallen (3x) 631 8.7%

Overige ongevallen 255 3.5%

Accidentele vergiftiging 166 2.3%

Moord en doodslag (18x) 104 1.4%

Accidentele verdrinking 83 1.1%

Gebeurtenissen opzet onbekend 34 0.5%

Overige (verbranden, stikken door dieren etc..) 623 8.6%



Sucïde & methode



Methoden onder pogers (crisisdienst) (de Winter e.a. 2017)



Bij suïcide “ergens” in behandeling bij GGZ?

�A) Ongeveer 40%

�B) Ongeveer 65%
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�A) Ongeveer 40%

�B) Ongeveer 65%



Tijd……….10.10?

� Inkorten??

� Of sneller…….



Suïcidaal gedrag

�Suïcide is zeldzaam!
� Suïcide te laat voor een hulpverlener en zeker de GGz?

� Forensisch arts…….� Forensisch arts…….

� Suïcidaal gedrag ernstig > GGz



Tijdens suïcide bekend in de GGz?

�<40%
�70% ooit�70% ooit

Als wij ze zien leven ze nog!



Suïcide in GGz

� Gehele populatie: ≈ 11/100.000

� GGz Populatie: ≈80-90/100.000

� “Algemene” populatie: ≈6-7/100.000



Euthanasie

� Natuurlijke dood

� Ongeveer 4000 maal per jaar!

� 2015: 56 patiënten met primair een 
psychiatrische stoornis
� Ongeveer 9% vd verzoeken bij de SLK

� Daarvoor al selectie door psychiater



Oorzaken…….



Belangrijkste voorspeller suïcide?

�Ernstig depressief?

�Eerdere suïcidepoging?
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�Ernstig depressief?
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Stress, kwetsbaarheid en entrapment

70-90% suïcides 
psychiatrische 

stoornis

o.a. eenzaamheid,
wanhoop

en impulsiviteit

Goldney 2008; Williams 2005; Van Hemert 2012

o.a. zwart-wit denken,
Concentratiestoornissen,

catastrofaal denken en
overgeneraliseren



��RisicofactorenRisicofactoren



Slechts 2 diagnosen < suïcidaal gedrag

� Classificatie DSM….

� ….

� ….� ….



Beschermende factoren

1212--55--20172017



beschikbaarheid

1212--55--20172017



10 december 2011 Utrecht10 december 2011 Utrecht



Suïcidaal gedrag altijd hetzelfde……?

� 70-90% psychiatrische ziekte

� 10-30% niet…..

� Depressie� Depressie

� Psychose

� Middelen

� Aanpassingsstoornis

� Persoonlijkheidsdiagnose

� etc…



Metafoor?

� Vergelijking met koorts?

� Verschillende oorzaken
� Infectie

� Bacteriel

� Viraal

� schimmel

� Kanker

� Allergie

� Auto-immunziekte

� Middelen

� Onbekend



Primair depressief

• Depressie

• Stressgevoeligheid↑↑

meestal langdurig

• GGz/“Samenleving”

Verstoorde waarneming

• Psychotisch(e) (depressie)

• Wegvallen realiteitszin

kortdurend

•GGz/”samenleving”•GGz

Psychosociale “draaikolk”

• Ernstige verlieservaring

• Depressieve gedachten

• “Samenleving”/GGz

Communicatie

• Conditionering

• Psychologische pijn

• Entrapment hulpverleners

• Samenleving/GGz ↔ Samenleving/GGz



Problemen bij inventarisatie suïcide

� Andere doodsoorzaak registeren dan een suïcide? 

� Aannemen dat een misdaad een suïcide is?� Aannemen dat een misdaad een suïcide is?

� Aannemen dat de suïcide  een misdaad is ?



Suïcide of andere doodsoorzaak?



Vragen over motieven

� Achtergrondinformatie verkrijgen (medisch & sociaal)

� Waren er waarschuwingstekenen?

� Waren er  ernstige gebeurtenissen id omgeving?

� Aanwijzingen voor recente onrust of stress?

� Belangen bij de dood ?� Belangen bij de dood ?

� Afscheidsnotities, Soc media & passende bij persoon?

� Kreeg de overledene professionele behandeling of VG?

� Eerdere suïcidepoging en zo welke?

� Zoekgeschiedenis (telefoon, PC etc)

� In de familie ooit suïcide?



Bij twijfel met wie overlegt u dan?



Indien tijd………Casus II

� Man 47 jaar

� Alcohol afhankelijkheid

� Vg depressie en angststoornis

� Psychosociale problematiek� Psychosociale problematiek

� Meerdere keren in beeld CD

� Sterft tgv “een ongeval” door verdrinking

� 2 maanden later gewezen op berichtgeving op FB 



Afronding



Questions

�?? ??????? ?



� info@suicidaliteit.nl

�www.suicidaliteit.nl

�r.dewinter@parnassia.nl




