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Abstract 

In deze gevalsbeschrijving presenteren we twee sterfgevallen, waarbij de gemeentelijke 

lijkschouwer het overlijden als natuurlijke dood registreerde en wij bij één casus 

voldoende bewijs vonden voor suïcide en bij een tweede grote twijfel hebben over het 

natuurlijk overlijden. 

 

Volgens het WHO-rapport over suïcidepreventie, is de registratie in veel landen matig 

betrouwbaar. Nederland behoort tot de best registrerende landen. Er zijn echter 

aanwijzingen dat ook de registratie in Nederland niet feilloos is. Een aantal zaken in het 

registratieproces zijn vatbaar voor fouten en worden beschreven in deze 

gevalsbeschrijving.  

 

Trefwoorden: Suïcide, betrouwbaarheid registratie, onderrapportage 

 

Abstract Engels 

How reliable is the registration of suicide? A call on colleagues.  

In this case report we will present two demises that were registered as natural deaths 

by the municipal coroner, but in our view, one was most likely suicide and surrounding 

the second there was serious doubt about it being a natural death. The registration of 

the cause of death differs per country and is, according to the most recent WHO report, 

reliable to a limited extend. The Netherlands seems to be among the best registering 

countries, but registration is not flawless. This case report describes some ways that 

current registration methods can lead to an inaccurate suicide registration. 
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Introductie 

In 2014 verscheen het WHO-rapport “Preventing suicide: A global imperative”, volgens 

dit rapport behoort Nederland tot de beter registrerende landen als het gaat om 

suïcidecijfers (WHO 2014, Bhalla e.a. 2010). Er wordt geschat dat er wereldwijd, 

jaarlijks meer dan 800.000 suïcides plaatsvinden.  

Bij de registratie van overlijden, wordt in Nederland de doodsoorzaak direct aan het 

Centraal Bureau voor Statistiek (CBS 2017) doorgegeven.  In 2013 kwamen deze 

gegevens voor 98.5% overeen met de gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens (GBA) (CBS 2017). In het geval van een overlijden wordt het stoffelijk 

overschot altijd geschouwd door een arts. Deze moet vermelden wat de doodsoorzaak is. 

De doodsoorzaak wordt gedefinieerd als het grondlijden, of de gebeurtenis, die middels 

de aaneenschakeling van gebeurtenissen tot het overlijden heeft geleid (CBS 2017). Als 

de schouwend arts niet volledig overtuigd is van een natuurlijke dood schakelt hij de 

gemeentelijk lijkschouwer in. Deze kan via de officier van justitie een onderzoek laten 

instellen naar de toedracht van het overlijden, of zelf een natuurlijke dood vaststellen 

(Reijnders & Das 2018).  

Ondanks de expertise van de artsen die schouwen en de betrouwbare manier van 

registreren, bestaat er soms twijfel over de doodsoorzaak. In dit artikel beschrijven we 

twee casussen, waarbij de doodsoorzaak door de gemeentelijk lijkschouwer uiteindelijk 

als natuurlijk werd geregistreerd, terwijl de behandelaren op basis van klinische 

informatie twijfelden over suïcide. Suïcidaal gedrag komt vaak voor in de GGz (de 

Winter e.a. 2017). Iedere suïcide behoort te worden nabesproken door de Geneesheer-

directeur. als er een natuurlijke doodsoorzaak wordt afgegeven is dit echter niet meer 

noodzakelijk en kan er dus ook geen gestructureerde evaluatie plaatsvinden (de Groot 

e.a. 2018) 

Deze twee casussen zullen worden besproken in het kader van de huidige literatuur 

waarbij wij ons de vraag stelden: of het vaker voorkomt dat een behandelaar een suïcide 

vermoedt, maar de gemeentelijk lijkschouwer een natuurlijke dood registreert? We 

hebben ons in dit onderwerp verdiept en gezocht naar artikelen op PubMed en Google 

Scholar met de volgende zoektermen: "coroners and medical examiners"[MeSH Terms] 

OR ("coroners"[All Fields] AND "medical"[All Fields] AND "examiners"[All Fields]) OR 

"coroners and medical examiners"[All Fields] OR "coroner"[All Fields]) AND 

("suicide"[MeSH Terms] OR "suicide"[All Fields]) , registration[All Fields] AND 



("suicide"[MeSH Terms] OR "suicide"[All Fields] OR "suicides"[All Fields]) AND 

"reliable" [All Fields] OR "suicide en registratie" [All Fields]. 

 

 

Gevalsbeschrijving 

Casus 1 

Een 52-jarige somatisch gezonde vrouw zonder psychiatrische voorgeschiedenis werd 

op onze gesloten acute psychiatrische opnameafdeling opgenomen in verband met 

suïcidaliteit. De werkdiagnose was een depressieve stoornis bij ernstige psychosociale 

stress.  Zij sliep al weken slecht en de voorgeschreven slaapmedicatie bood geen soelaas. 

Quetiapine werd voorgeschreven, waarna haar slaap verbeterde. Zij leek te herstellen en 

ging na een week opname, in goede gezondheid, met weekendverlof, waarbij een 

overbruggend belcontact werd afgesproken. Toen het niet lukte telefonisch contact met 

haar te maken, ontstond ongerustheid en werd besloten haar actief te zoeken. Patiënte 

werd dood in haar woning aangetroffen. De gemeentelijk lijkschouwer constateerde een 

natuurlijke dood, waarbij een eenzijdige pneumonie als primaire doodsoorzaak werd 

vastgesteld.  Aansluitend vond overleg plaats tussen de behandelaar en de gemeentelijk 

lijkschouwer, omdat er getwijfeld werd aan de gestelde doodsoorzaak. Een suïcide werd 

aannemelijker geacht maar de lijkschouwer ging niet mee in de twijfel.  

De dagen na het overlijden vond in verband met deze twijfel en in samenspraak met de 

familie obductie plaats. Geconstateerd werd dat de patiënte op het moment van 

overlijden een letaal toxische spiegel Quetiapine had. Het lijkt ons hoogst 

onwaarschijnlijk dat een enkelzijdige pneumonie bij deze fysiek gezonde vrouw zo snel 

tot een natuurlijke dood heeft geleid. Gezien de opname wegens suïcidaliteit en de 

obductiegegevens, zijn wij ervan overtuigd dat het overlijden ten gevolge van suïcide is. 

De doodsoorzaak is niet meer bijgesteld en dit sterfgeval is zeer waarschijnlijk ten 

onrechte niet als suïcide in de CBS-registratie terecht gekomen. 

 

Casus 2 

Een 56-jarige somatisch gezonde man werd opgenomen op onze gesloten acute 

psychiatrische opnameafdeling naar aanleiding van suïcidale gedachten. In het verleden 

waren er diverse serieuze suïcidepogingen, waaronder een intoxicatie met tricyclische 

antidepressiva, waarvoor opname op een intensive care van een algemeen ziekenhuis 



noodzakelijk was. De aanleiding voor de actuele suïcidaliteit was de aantijging van zijn 

volwassen dochter die hem beschuldigde van seksueel misbruik. Hierop had zijn partner 

hem verlaten en een scheiding aangevraagd. De suïcidaliteit werd hoog ingeschat. Er 

werd pas na meerdere weken overgegaan tot ontslag, toen patiënt een woning had 

gevonden en bij beoordeling op invoelbare wijze suïcidale gedachten ontkende. Twee 

dagen na ontslag werd de patiënt dood op de bank van zijn nieuwe woning aangetroffen. 

Een gemeentelijke lijkschouwing vond plaats en een natuurlijke dood ten gevolge van 

acute hartstilstand werd afgegeven. Er heeft geen obductie plaatsgevonden. Door een 

bekende van de patiënt werd ons later medegedeeld dat er tijdens het opruimen van het 

huis meerdere diverse lege medicatiestrips waren gevonden, van o.a. tricyclische 

antidepressiva. Er was verder geen medicatie meer te vinden in het huis, terwijl hij na 

ontslag een nieuw recept had meegekregen en de medicatie had opgehaald. Gezien de 

eerdere levensbedreigende pogingen tot suïcide met medicatie, de zeer recente opname 

met als indicatie verhoogde suïcidaliteit, zijn fysiek gezonde toestand en de lege 

medicatiestrips van een nieuw gestart en opgehaald middel, achten wij de kans dat de 

doodsoorzaak suïcide waarschijnlijker is dan een natuurlijke doodsoorzaak. Ook in dit 

geval kwam een natuurlijke dood in de CBS-registratie.  

 

Bespreking 

Er zijn vele manieren waarop een doodsoorzaak foutief geregistreerd kan worden. 

Overrapportage kan plaatsvinden om verschillende redenen, bijvoorbeeld: inadequaat 

onderzoek naar mogelijke moord, dan wel een ongeval bij een patiënt bekend met 

psychiatrische klachten en suïcidaal gedrag in de voorgeschiedenis. Het geval van 

Luciano Ligthart (ANP 2017) deed veel stof opwaaien in de Nederlandse pers, omdat er 

twijfels waren over de doodsoorzaak bij zijn overlijden in een kliniek.  Luciano was een 

jongen van 14 jaar die in een instelling opgenomen was. Deze jongen overleed in 2016 

en als doodsoorzaak werd suïcide geregistreerd. Deze doodsoorzaak werd door 

verschillende partijen betwijfeld en sommigen vermoedden een misdrijf. Dit overlijden 

kan als voorbeeld dienen voor een mogelijke overrapportage. Echter lijkt overraportage 

niet vaak voor te komen en beïnvloedt het volgens de literatuur de statistieken van 

doodsoorzaken niet (D‘Ovico e.a. 2017, Rockett e.a. 2015).  



Onderraportage vindt daarentegen volgens de literatuur significant vaker plaats en kan 

een aantal, maar niet per se dezelfde, oorzaken hebben, zoals hieronder beschreven 

(WHO 2014, Sainsbury & Jenkins 1982, Sampson e.a. 1999, Bohnert e.a. 2013, Parai e.a. 

2006).  

Allereerst zou het kunnen voorkomen dat er Nederlanders zijn die overlijden in het 

buitenland, waarbij er mogelijk minder doortastend onderzoek wordt gedaan. Zo kan 

een verkeersongeval, het innemen van grote hoeveelheden drugs of het vertonen van 

ander risicovol gedrag, bewust zijn veroorzaakt in het kader van suïcidaliteit (Rockett 

e.a. 2018). Ook worden er elk jaar Nederlanders als vermist opgegeven, waarbij er 

nimmer een stoffelijk overschot wordt gevonden en er geen overlijden en derhalve geen 

doodsoorzaak kan worden vastgesteld.  

Ten tweede is suïcide in veel landen vanwege de heersende geloofsovertuiging of 

cultuur uit den boze en worden suïcides niet geregistreerd als doodsoorzaak. In 35 van 

de 192 onderzochte landen is poging tot suïcide volgens de huidige wetten nog 

strafbaar, waarbij 25 landen dit in de wetgeving hebben staan en nog eens 10 landen de 

patiënt kunnen vervolgen onder de Shariawet (WHO 2014, Mishara & Weisstub 2016). 

Omdat een poging tot suïcide en psychiatrische problematiek vaak heersend taboe zijn, 

wordt registratie hiervan in medische dossiers mogelijk aangepast naar een minder 

belastende medische diagnose en kan dat dit ook tot onderrapportage leiden.  

Ten derde blijkt dat medische kosten in bepaalde landen niet altijd worden vergoed, als 

de patiënt een suïcidepoging heeft verricht. Indien iemand sterft na medische 

behandeling voor een suïcidepoging is het aannemelijk dat, om financiële redenen, 

suïcide niet als doodsoorzaak wordt vastgesteld (Mishara & Weisstub 2016, Kelleher e.a. 

2017).  

Van de 172 lidstaten van de WHO voldoen slechts 60 staten aan de kwaliteitseisen van 

registratie om een realistische inschatting van suïcides te kunnen maken. Nederland 

wordt hier genoemd als een van de best registrerende staten (Bhalla e.a. 2010). In de 

andere staten worden suïcides vaak geregistreerd in de categorieën “ongeval”, “niet 

anders omschreven” of “moord”.  

Ten vierde kan er sprake zijn van een vergissing door de schouwend arts, zoals wij 

suggereren met onze casuïstiek. 

Ten vijfde wijzen vergelijkende studies uit dat patholoog anatomen in de landen waarin 

er een degelijk registratiesysteem is zoals het Nederlandse CBS, er naar neigen om 



sterfgevallen ten gevolge van verdrinking of overdosis aan drugs, eerder als ongeval te 

classificeren dan als suïcide, ook als vrijwel alle feiten op een zelfverkozen dood wijzen 

(Holdings & Barraclough 1975, Parai e.a. 2006, Gunnel e.a. 2013). 

Tenslotte verschilt de mate waarin de professional overtuigd is van een suïcide. Dit is in 

een aantal reviews tussen de Scandinavische landen onderzocht. Hoewel de 

registratiemethodes niet veel verschillen, is de mate waarin er informatie op het 

overlijdenscertificaat wordt vermeld, sterk wisselend. In twee vergelijkende studies van 

Tøleffson (2012 en 2015) werden doodsoorzaken herbeoordeeld door psychiaters, 

patholoog-anatomen en getrainde codeerders. Er vonden zowel verschuivingen plaats 

waarbij sterfgevallen bij herziening als suïcides werden aangemerkt, als ook suïcides die 

na herevaluatie als ongeval of onbekende oorzaak werden genoteerd. Hoewel deze 

verschuivingen niet leidden tot een statistisch significant verschil in suïcidecijfer, laat 

het wel zien hoe complex het stellen van een doodsoorzaak kan zijn.  

Het stellen van suïcide als doodsoorzaak vereist immers een inzicht in de intentie van de 

acties voor het overlijden (Cavanagh e.a. 2003). Echter in slechts 20-43% van de 

gevallen wordt een afscheidsbrief gevonden (Pestian e.a. 2012, Cerel e.a. 2015). Er 

wordt ook gesuggereerd dat meer onderzoek naar registratie en het verzamelen van 

meer gegevens, het vaker doen van obductie en grondig dossieronderzoek naar eerdere 

suïcidaal gedrag en/of suïcidepogingen kan bijdragen aan het accurater vaststellen van 

de doodsoorzaak. In de meta-analyse van Arsenault-Lapierre e.a. in 2004 wordt gesteld 

dat 87.3% van de mensen die zich suïcideert, een psychiatrische voorgeschiedenis heeft. 

Het is echter niet het geval dat de psychiatrische dossiers alle oplossingen bieden. 

Slechts 40% van de suïcideslachtoffers in Nederland zijn bekend in de GGz alvorens zij 

hun leven beëindigen (Huisman e.a. 2010). 

Buiten de discussie, maar toch noemenswaardig in verband met de aandacht voor hulp 

bij zelfdoding en euthanasie van psychiatrisch patiënten, vragen wij aandacht voor het 

volgende: In 2016 vond er 6760 maal euthanasie en/of hulp bij zelfdoding plaats, 

waarbij het 46 keer maal gebeurde in verband met een psychiatrische aandoening 

(KNMG 2017). Het is belangrijk om te beseffen dat deze dood wordt geregistreerd als 

een natuurlijke dood. 

 

 



Conclusie 

Door de WHO wordt geschat dat het aantal suïcides boven de gerapporteerde 800.000 

per jaar wereldwijd ligt. Niet alleen landen waarbij de registratie suboptimaal verloopt 

of afwezig is, maar ook ‘high-income’ landen zoals Nederland, zijn mogelijk niet 

onfeilbaar in hun registratie. Beide casussen illustreren de uitdagingen van correcte 

rapportage en geven reden te vermoeden dat er ook in Nederland sprake zou kunnen 

zijn van fouten bij de rapportage van doodsoorzaken. Gezien een groot deel van de 

suïcides voorkomt bij mensen met een psychiatrische voorgeschiedenis, kunnen wij ons 

voorstellen dat het consulteren van een psychiater, de gemeentelijk lijkschouwer en 

andere professionals kan helpen bij het bepalen van de doodsoorzaak van een patiënt 

met een psychiatrische voorgeschiedenis. We roepen collegae op om aan ons te 

rapporteren bij registratie van een natuurlijke doodsoorzaak indien suïcide wordt 

vermoed of vice versa, opdat we deze studie in de toekomst kunnen uitbreiden met 

meer data. 
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