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Vastzitten in pikzwarte gedachten 





Jongeren in de leeftijd van 10-20 jaar

In 2017: 81

In 2018: 51

In 2019: 67



2019: 661 verkeersdoden 



Hoe ‘gek’ ben je wanneer je suïcidale 

gedachten hebt? 



• We weten niet hoeveel mensen met een 

verstandelijke beperking een suïcide pleegden.

Ook niet onder de jongeren die een suïcide pleegden. 

• We weten niet hoe belangrijk het is te weten of iemand een

verstandelijke beperking had.

• We weten weinig over de invloed van een verstandelijke

beperking op het risico op suïcide. 



Interpersoonlijk model voor Suïcide (Joiner, 2009)

“Ik doe er niet toe, 
voor niemand…"

De ervaring niet (meer) 
verbonden te zijn…

“Ik ben iedereen 
tot last…”

De ervaring dat jij 
degene bent die de 
problemen veroorzaakt 
of in stand houdt…

“Dood als               
oplossing”

= de afkeer voor dit   
leven is groter dan de 
angst

= geen angst meer 
voelen, ook niet voor de 
dood

Ervaringen
met verlating, 
verlies en dood

De
gelegenheid 
alleen, met 
medicijnen, 
een touw,       
bij ‘t spoor…

Zelfdoding

of een 
poging 
daartoe…



Motivatie om dood te willen zijn:
Het idee en de ervaring:  “Ik doe er niet toe, voor niemand…“ 

Hoog risico: 

• na een breuk, verhuizing,  overplaatsing 

• een aanstaande  breuk, verhuizing, overplaatsing 

• na het ervaren van een verlies

+ vaak gefragmenteerde levensgeschiedenissen

= de ervaring niet meer gezien te worden 

= de ervaring niet meer verbonden te zijn



Het idee en de ervaring: “Ik ben iedereen tot last, jullie zijn beter af zonder mij”

Hoog risico: 

• besef en de ervaring van eigen falen, 

tekort schieten, 

niets alleen kunnen. 

+ besef dat dit niet over zal gaan

+ besef dat dit niet over zal gaan

• besef van schuld, schaamte



Mensen met een Vb. zijn verhoogd kwetsbaar voor het klem komen in wanhoop door:

- Beperkte probleemoplossingsvaardigheden

- Beperkte communicatieve vaardigheden

- Bijkomende psychiatrische problematiek: 

• Traumagerelateerde stoornissen *

• Stemmingsstoornissen

• Psychotische stoornissen

• Persoonlijkheidsproblematiek = hechting!  

-
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Mensen met een Vb. zijn verhoogd kwetsbaar voor het klem komen in wanhoop door:

- Beperkte probleemoplossingsvaardigheden

- Beperkte communicatieve vaardigheden

- Bijkomende psychiatrische problematiek: 

• Onderdiagnostiek van traumagerelateerde stoornissen = onderbehandeling!

• Onderdiagnostiek van stemmingsstoornissen = onderbehandeling!

• Psychotische stoornissen

• Persoonlijkheidsproblematiek = hechting!  



Mensen met een Vb. zijn verhoogd kwetsbaar wanneer zij klem zitten in wanhoop door:

• Doen van domme dingen: onvoldoende nadenken over de gevolgen     

• Eerst doen en dan denken: beperkte impulscontrole 

• Beïnvloedbaarheid 

• Op risicovolle momenten

- kort voor of na een verhuizing

- na het overlijden van een bekende

- na een suïcide van …





Overlijden na een zelfdoding is zeer besmettelijk!



Jongeren lopen meer risico….



Jongeren lopen meer risico (Merelle, Van Bergen, Popma, 2019) 

1. Puberteit en adolescentie geven gedoe

2. Gedoe met hulpverleners:

We zitten verstopt achter wachtlijsten, of we zijn er niet…

Versnipperde trajecten, gebrek aan continuïteit

Samenwerkingen die niet goed lopen

3. Samenwerking met ouders 

Ouders die zich niet gehoord voelen 

Wetgeving

Geen goed contact met hulpverleners 

4. Complexe diagnostische beelden 

… waar we niet uitkomen, 

… die leiden tot stagnatie in het specifiek behandelen 



Suïcidepreventie:

De dood is er al…

… in eerder suïcidaal gedrag

... in een concrete verlieservaring

… in de familie / vrienden / idolen



Nabij zijn.

Luisteren. 

Stil zijn.

Niet oplossen.

Naar de ellende toe bewegen. 

Suïcidepreventie:



• Ken het verhaal rond dood en verlies

• Pas op op de risicovolle momenten

(kort voor / na een verhuizing …)

• Wij zijn goed in het ‘onthechten’:

- hoeveel begeleiders zag uw client?

- te veel nadruk op structuur i.p.v. een 

sensitieve en responsieve bejegening? 

- affect neutraal communiceren 

= affectarm reageren?

• Zorgen voor veiligheid: signalerings- en veiligheidsplannen

Suïcidepreventie:





Vertelplaten voor een goed gesprek over de dood, met cliënten, in teams: 

Vrij te downloaden van:  www.trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming-van-suicide 

http://www.trajectum.info/
https://www.trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming-van-suicide


“Suïcide is gedrag, geen ziekte” (Valach, 2016)

tvandenhazel@trajectum.info

mailto:tvandenhazel@trajectum.info



