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Praten over zelfmoord brengt
iemand op het idee.



Mensen die zeggen dat ze zelfmoord
gaan plegen, doen het niet.



Zelfmoord gebeurt

plotseling.



Zelfmoord plegen is egoïstisch. 



Mannen en Vrouwen



Zelfmoord in cijfers



Jongeren



LHB Transgenders



Beschermende factoren voor LHBT’ers
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Hoe ontstaan zelfmoordgedachten

Kwetsbaarheid 
& 

stress

Zelfmoord
gedachten

Klem
Ondraaglijk

Onoplosbaar
Oneindig



Hoe ontstaan zelfmoordgedachten?



Wat maakt praten over zelfmoord zo moeilijk?





Signaleren…

• ‘Voor mij hoeft het zo niet meer…’

• ‘Ik wil niet meer…’

• ‘Het komt nooit meer goed…’

• ‘Jullie zullen geen last meer van mij hebben…’

• ‘Niemand zal me missen…’



Zichtbaar afwijkend gedrag

• Somberder 
• Emotioneler
• Afname motivatie (zich terugtrekken)
• Verzuim
• Extreem gedrag (verslaving, uitgavenpatroon)
• Ineens mensen bedanken, bezoeken
• Opgelucht in vergelijking met eerder 

zwaarmoedig gedrag
• …



Maak contact

• Zeg dat je je zorgen maakt

• Maak zelfmoord bespreekbaar

• Wees respectvol, vertrouwelijk, echt

• Gedachten op een rij

• Stel voor samen hulp te zoeken: 
huisarts, behandelaar, familie



Stappen na een suïcide(poging)

Volg de stappen uit het crisisplan/calamiteitenplan

Schakel het calamiteitenteam in van SSV (VO en MBO)

Schakel GGD/GGZ in

Zorg voor ondersteuning van de jongeren en medewerkers (gerelateerd 
aan de mate van betrokkenheid)

Wees alert op copycat gedrag

Geef ruimte voor emoties, bied tegelijkertijd ook structuur





Do’s

• ‘Na regen komt zonneschijn!’

• ‘Geen gekke dingen doen, hè!’

• ‘Beloof me dat je jezelf niets aan zal doen’

• ‘Dat kun je niet maken tegenover je ouders’



Do’s

• ‘Het klinkt alsof je er erg doorheen zit. Heb je wel eens de gedachte 
om een einde aan je leven te maken?’

• ‘Het hoeft allemaal niet meer, zeg je. Bedoel je daarmee ook dat je 
aan zelfmoord denkt?’ 

• ‘Wat maakt het leven voor jou op dit moment zo ondraaglijk?’ 



Wat kan je als organisatie doen?

• Zelfmoordpreventie opnemen in beleid sociale 
veiligheid/studentenwelzijn

• Helder protocol, wie heeft welke taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden? In de preventie en ook voor na een suïcide(poging)

• Zorgen dat jongeren weten waar ze terecht kunnen bij 
moeilijkheden/gedachten aan zelfmoord

• Voorlichting over suïcidepreventie (organisatiebreed)

• Suïcidepreventietraining gatekeeper (zorg-/aandachtsteam)

• Heldere afspraken in de zorgketen, naar wie verwijs je buiten de 
organisatie door?
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Naasten en (zorg)professionals

Consultatie
Kwartiermakers

Downloads 113.nl
Handreikingen en 
stappenplannen

Overleg- en advieslijn
Dagelijks van 10:00 - 16:00 

020-3113888

Voorlichting & training
academy@113.nl

Folders & crisiskaartjes
Bestellen via 113.nl

http://www.113.nl/
mailto:academy@113.nl
http://www.113.nl/


Hulpverlening door 113

Therapie

Zelfhulpcursus 

Apps

Chat: www.113.nl Tel: 0900-0113 

24/7, gratis, anoniem, vertrouwelijk



‘Vraagmaar-app’




