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Met "rationele” compassie samen suïcidaal 
gedrag verminderen





Geprogrammeerd op overleven, reproductie &
zoogdiergedrag
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Suïcide cijfer in Nederland



Doden door suïcide & verkeer
1970 -2015 









Suïcidaal gedrag

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

� Suïcidaal gedrag ernstig > GGz



Slechts 2 diagnosen < suïcidaal gedrag

� ….

� ….



Tijdens suïcide bekend in de GGz?

�<44%
�70% ooit

Als wij ze zien leven ze nog!



Stress, kwetsbaarheid en entrapment

o.a. eenzaamheid,
wanhoop

en impulsiviteit

Goldney 2008; Williams 2005; Van Hemert 2012

70-90% suïcides 
psychiatrische 

stoornis

o.a. zwart-wit denken,
Concentratiestoornissen,

catastrofaal denken en
overgeneraliseren



�Risicofactoren
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Beschermende factoren



Suïcidaal gedrag altijd hetzelfde……?

� 70-90% psychiatrische ziekte

� 10-30% niet…..



Acuut versus chronisch

� Beleid vaak gericht op directe interventies om schade 
te beperken en suïcide te voorkomen. 

� Accent meer op omgaan met de gedachten en 
handelingen door de patiënt



Suïcidaal gedrag metafoor?

� Vergelijking met koorts?

� Diverse oorzaken
� Infectie

� Bacterieel

� Viraal

� schimmel

� Kanker

� Allergie

� Auto-immuunziekte

� Middelen

� Onbekend



Primair depressief

• Depressie

• Stressgevoeligheid↑↑
(Langerdurend?)

• GGz/“Samenleving”

Verstoorde waarneming

• Psychotisch(e) (depressie)

• Wegvallen realiteitszin
(kortdurend?)

GGz/”samenleving”

Psychosociale “draaikolk”

• Ernstige verlieservaring

• Depressieve gedachten
• (kortdurend?)

• “Samenleving”/GGz

Communicatie

• Conditionering

• Psychologische pijn

• Entrapment hulpverleners

• (Langerdurend?)

• Samenleving/GGz ↔ Samenleving/GGz



Wie kan het beste suïcide voorspellen?



Wat doen bij suïcidaal gedrag

Compassie!

� Durven vragen & luisteren luisteren luisteren luisteren

� Professionele en/of creatieve hoop bieden

� Continuïteit van hulp/zorg

� Op maat behandelen



CAMS “Best practise” behandeling
www.suicidaliteit.nl



CAMS

� In het begin veel investeren om op lange termijn te 
oogsten!

� Bent u zelf instrument.

� Erkennen van lijden!!

� Samenwerking aangaan

� Gratis te verkrijgen…….



Afronding



Questions

�?? ??????? ?



� info@suicidaliteit.nl

�www.suicidaliteit.nl

�r.dewinter@parnassia.nl


