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Edito
Zelfdoding
 
Ons land scoort niet goed wat betreft het aantal zelfdodin-
gen. Veel mensen krijgen van ver of dichtbij te maken met 
een suïcidepoging of een geslaagde suïcide, wat gepaard 
gaat met heel wat emoties. Ook vrijzinnig humanistische 
consulenten worden bij hun werking geconfronteerd met 
de problematiek van zelfdoding. In dit nummer van Antenne 
richten we de schijnwerpers op dit thema. 

Niet alleen vrijzinnig humanistische consulenten maar ook 
tal van andere hulpverleners alsook familieleden en vrien-
den zitten met heel wat vragen over hoe ze moeten omgaan 
met iemand die suïcidaal is. Naast enkele eerder verklarende 
en analyserende bijdragen wil deze Antenne ook een aantal 
handvaten aanreiken.

De lezer krijgt meer uitleg over mogelijke preventie.  
Het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie vervult een belang-
rijke rol bij de uitwerking van het preventiebeleid en wil tegen 
2020 het aantal zelfdodingen laten dalen met 20 procent ten 
opzichte van het jaar 2000. Een ambitieuze doelstelling waar 
iedereen dient aan mee te werken.

De rol en basishouding van hulpverleners bij suïcide - zowel 
ten opzichte van de potentiële suïcidepleger als ten opzichte 
van zijn omgeving - worden uitgebreid besproken. Rond zelf-
doding bestaan heel wat misverstanden en om de ernst van 
de situatie in te schatten, bestaan er vragenlijsten betreffen-
de de suïcidale intentie. Je vindt ze terug in deze Antenne. 
Een aantal casussen van personen die uit het leven stapten 
binnen verschillende settings, komen eveneens aan bod. 
 
 
 

Voor hulpverleners vormt het omgaan met een existentiële 
doodswens een hele uitdaging en confrontatie. Ze dienen 
stil te staan bij hun eigen visie over leven en dood. Daarnaast 
zitten ze met heel wat juridische vragen rond hun eventuele 
verantwoordelijkheid ten opzichte van een suïcidale cliënt. 
Die stippen we hier aan. De uitvoering van euthanasie bij 
ondraaglijk psychisch lijden is ook een topic. Hierbij blijkt 
dat het bespreekbaar stellen van euthanasie preventief kan 
werken om suïcide te voorkomen.

Op vragen rond zelfdoding bestaan geen eenduidige  
antwoorden. Elk individu is verschillend en dient onbevoor-
oordeeld en met respect voor zijn autonomie benaderd 
te worden. We hopen met deze Antenne wat inspiratie te  
bezorgen voor wie in de toekomst te maken krijgt met poten-
tiële suïcideplegers en hun omgeving.

Tot slot wens ik iedereen die meewerkte aan dit nummer te 
bedanken. 

 
 FRANKY BUSSCHE, 

 DIRECTEUR STUDIE EN ONDERZOEK
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Zelfdoding en preventie   in Vlaanderen

Vlaanderen doet het niet 
goed als het op zelfdoding 
aankomt: dagelijks stap-

pen bijna 3 mensen uit het leven, 
het aantal pogingen is hier een 
veelvoud van. Maar wat is zelfdo-
ding en hoe komt iemand ertoe 
om uit het leven te stappen? Hoe 
zit dat nu precies met de cijfers in 
Vlaanderen? En is zelfdoding wel 
te voorkomen?

Epidemiologie

In 2010 overleden in Vlaanderen 1.066 mensen 
door zelfdoding: 772 mannen en 294 vrouwen. 
Dit komt neer op een gemiddelde van 25,02 zelf- 
dodingen per 100.000 inwoners bij mannen, en 
9,28 zelfdodingen per 100.000 inwoners bij 
vrouwen. Het zijn onrustwekkende cijfers, het 
Vlaamse suïcidecijfer ligt 1,5 keer hoger dan het 
EU-gemiddelde. Bij de vrouwen zijn er slechts 
2 landen die het slechter doen, bij de mannen 
zijn er 8 landen met hogere suïcidecijfers (1).

De gemiddelde leeftijd waarop mannen zelf-
moord plegen, ligt op 50 jaar, bij vrouwen op 53 jaar. 
Dit is een stuk lager dan de gemiddelde leeftijd van 
alle sterfteoorzaken in Vlaanderen. Als we kijken 
naar het leeftijdsspecifieke sterftecijfer voor suïcide 
(het aantal sterfgevallen op een bepaalde leeftijd ten 
opzichte van het aantal inwoners van die leeftijd),  

dan blijkt dat vooral oudere mannen (80-plussers) en 
mannen tussen 35 en 40 jaar vaak overlijden door  
zelfdoding. Bij de vrouwen overlijden vrouwen tussen 
50 en 55 jaar het vaakst door zelfdoding (2).

Het aantal suïcidepogingen ligt een stuk hoger dan het 
aantal zelfdodingen. In 2010 deden 169 per 100.000 
vrouwelijke inwoners in Vlaanderen een poging tot 
zelfdoding, bij de mannen lag deze rate op 128 per 
100.000 inwoners. In 2011 stegen deze aantallen tot 
respectievelijk 202 en 143. Opvallend hierbij is dat,  

in tegenstelling tot het aantal overlijdens door zelf-
doding, vrouwen veel vaker een poging tot zelf-
doding ondernemen. Het hoogste absolute aantal  
suïcidepogers was (in 2011) tussen 45 en 49 jaar oud.  
Ongeveer een derde van zowel de mannelijke als de  
vrouwelijke suïcidepogers was tussen 15 en 29 jaar (3). 

Leeftijdsspecifieke sterftecijfers voor suïcide  
(per 100.000 inwoners), Vlaams Gewest, 2010
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Bron: Agentschap Zorg en Gezondheid

Wat is zelfdoding?

Zelfmoord, zelfdoding en suïcide zijn verschillende 
termen, waarmee we eigenlijk hetzelfde bedoelen: 

“een daad met fatale afloop die de overledene in de 
wetenschap of de verwachting van een potentiële  
fatale afloop heeft geïnitieerd met als doel de  
gewenste veranderingen te bewerkstelligen” (4). Naar 
analogie met deze definitie wordt een suïcidepoging 
omschreven als “een niet-habitueel gedrag zonder 
dodelijke afloop dat de persoon initieert en uitvoert 
met de verwachting, of het risico om te overlijden 

of lichamelijke schade te veroorzaken, met als doel  
gewenste veranderingen te bewerkstelligen” (5). Merk 
op dat de doodsintentie geen deel uitmaakt van deze 
definities. Het aangrijpingspunt om in communicatie te 
treden met mensen die aan zelfdoding denken ligt dan 
ook in de staart van deze definities. Mensen willen een 
verandering bewerkstelligen. Ze willen veelal en ‘voor al’ 
niet op déze manier verder leven. 

Naast het feit dat het definiëren van zelfdoding niet een-
voudig is, heerst in Vlaanderen ook een discussie rond het Gedachten rond zelfdoding zijn vaak al lange tijd onzichtbaar aanwezig.
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gebruik van de termen ‘zelfmoord’, ‘zelfdoding’ en ‘suïcide’. 
‘Zelfmoord’ voelt voor bepaalde groepen stigmati-
serend en beschuldigend aan, anderen vinden ‘zelf-
doding’ dan weer te soft en ‘suïcide’ te klinisch. In 
dit verband worden de mediarichtlijnen van Werk-
groep Verder (nvdr: Vlaams kenniscentrum en samen- 
werkingsplatform inzake activiteiten, zorg en hulpver-
lening met of voor nabestaanden) gevolgd. Hier wordt 
geen term als ‘beter’ naar voren geschoven, maar 
wordt wel gevraagd waakzaam te zijn voor de gevoe-
ligheden in dit verband: ‘zelfmoord’ kan in het kader 
van preventie, ‘zelfdoding’ wordt verkozen in relatie 
tot nabestaanden, ‘suïcide’ wordt gebruikt bij een  
wetenschappelijke benadering (6).

Wat veroorzaakt suïcidaal gedrag?

Zelfdoding is een complex fenomeen: er is niet één 
oorzaak. Bij zelfdoding is er sprake van een opeen-
stapeling van risicofactoren in combinatie met de 
afwezigheid van voldoende beschermende factoren. 
Daarnaast spelen ook drempelverlagende (media, 
beschikbaarheid van middelen…) en drempelverho-
gende factoren (toegankelijkheid geestelijke gezond-
heidszorg, sociale steun…) een rol bij de verklaring 
van suïcidaal gedrag. 

Het is eveneens belangrijk om het voorafgaande  
proces te begrijpen. Dit wordt in de literatuur om-
schreven als het suïcidaal proces (7), en omvat het 
proces van de eerste vage gedachten aan zelfdoding 
tot de uiteindelijke poging of het overlijden. Een deel 
van het suïcidaal proces bestaat uit onzichtbaar ge-
drag (gedachten, maken van plannen…), een ander 
deel uit zichtbaar gedrag. Hoe ver-
der iemand in het suïcidaal proces 
gevorderd is, hoe meer kans op 
een psychologische vernauwing. 
Problemen worden meer en meer 
beleefd als ondraaglijk, oneindig 
en onoplosbaar. Minder en minder  
alternatieven worden in overweging  
genomen. Zelfdoding kan dan het 
aureool krijgen van dé oplossing 
voor de gewenste verandering. 

Het suïcidaal proces kan jaren  
duren, maar kan ook in enkele uren 
doorlopen worden. De gemiddelde 
duur bij jongeren is 29 maanden (8). 
Erg belangrijk voor preventie is dat 
dit proces tot op het laatste moment 
omkeerbaar is. Er is geen point of 
no return. Niet iedereen die in het 
suïcidaal proces terechtkomt, over-
lijdt dus aan zelfdoding. Heel wat 
mensen hebben trouwens op een 
bepaald moment in hun leven zelf-
dodingsgedachten. 

Het suïcidaal proces

Zelfdoding

Zelfdodingspoging
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Preventie 

De initiatieven in het kader van suïcidepreventie  
worden opgedeeld in universele, selectieve en geïndi-
ceerde preventie (9). Onder universele preventie vallen 
strategieën die zich richten op de volledige bevolking, 
zoals het verlagen van de drempels tot hulp, het beperken  
van middelen… Selectieve preventie richt zich op 
groepen die een verhoogd risico hebben. Voorbeelden  
hiervan zijn het trainen van professionelen die met  
bepaalde doelgroepen werken, screening… Ten slotte 
is er de geïndiceerde preventie, die zich richt op 
groepen die reeds suïcidaal gedrag ontwikkelden.  
Hieronder vallen ondersteuningsprogramma’s voor 
jongeren met een verhoogd risico, initiatieven gericht  
op mensen die reeds een poging deden, maar  
bijvoorbeeld ook interventies zoals de Zelfmoordlijn 
die zich o.a. richt op mensen in een suïcidale crisis.

Onderzoek toont aan dat de effectiviteit van de ver-
schillende strategieën sterk verschilt. In Vlaanderen 
worden de verschillende strategieën en activiteiten 
in het kader van suïcidepreventie gebundeld in het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Dit plan omvat 
momenteel 5 strategieën: (1) geestelijke gezondheids-
bevordering met betrekking tot individu en maat-
schappij; (2) suïcidepreventie door laagdrempelige 
telefonische en onlinehulp; (3) 
bevorderen van deskundig-
heid en netwerkvorming bij 
intermediairs; (4) strategieën 
voor specifieke risicogroepen 
en (5) de ontwikkeling en im-
plementatie van aanbevelin-
gen en hulpmiddelen voor de preventie van suïcide. 
Doelstelling is een daling van het aantal zelfdodingen 
tegen 2020 met 20 procent ten opzichte van 2000. 

Wat kan je zelf doen? 

Een luisterend oor is wellicht het effectiefste middel 
voor suïcidepreventie dat we kennen. Onderzoek bij 
mensen die op het punt hebben gestaan om suïcide 
te plegen, laat zien dat de beslissing om het toch niet 
te doen veelal voortkwam uit een begripvol gesprek 
met een vrijwilliger, vertrouwenspersoon, familielid of 
hulpverlener.

Preventie van zelfdoding is dus niet alleen een materie 
voor specialisten. Iedereen kan een rol spelen bij het 
herkennen van signalen en ondersteunen van mensen 
die aan zelfdoding denken. De meerderheid van men-
sen die aan zelfdoding overlijden, geeft op voorhand 
signalen. Het is echter niet gemakkelijk deze signalen 
te herkennen en te identificeren, laat staan er gepast 
op te reageren. Toch zijn er een aantal handvaten die 
voor iedereen bruikbaar zijn.

Het is belangrijk gevoelig te zijn voor signalen dat iemand 
het niet meer ziet zitten. Signalen kunnen zowel direct 
verbaal (“ik wil er een eind aan maken”, “ik wil dood”…) 
als indirect verbaal (“ik 
zie het niet meer zitten”, 

“het hoeft voor mij niet 
meer”) of non-verbaal 
(weggeven van spullen, 
afzondering, overdreven 
gebruik van alcohol of 
drugs…) zijn. Wanneer 
dit soort signalen opgemerkt worden, of wanneer er een 
vermoeden is dat iemand aan zelfdoding denkt, is het be-
langrijk het gesprek hierover aan te gaan. Het bespreek-
baar maken en benoemen van zelfmoord kan voor die-
gene die ermee bezig is een grote opluchting betekenen, 
waardoor de behoefte om het te doen, vermindert. 

Wanneer iemand effectief aan zelfdoding blijkt te 
denken, is het belangrijk hierover geen oordeel te 
vellen, maar wel rustig het thema te bespreken. Hier-
bij gaat het niet om het geven van geluksrecepten 
(“alles komt goed”) maar wel het serieus nemen van 
de zelfmoordgedachten, het open bespreken met  
zoveel mogelijk begrip voor de betrokkene. 

Ook bij de Zelfmoordlijn 
wordt aan de hand van deze 
basisprincipes gewerkt: 
mensen in een suïcidale  
crisis worden uitgenodigd 
over hun zelfmoordge-
dachten te praten, zon-

der dat hierbij een oordeel gevormd wordt of stel-
ling wordt ingenomen. Er wordt in een begripvol 
gesprek geprobeerd samen met de oproeper 
de suïcidale crisis te overbruggen en alternatie-
ven voor de gewenste veranderingen te vinden. 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ)

De activiteiten van het CPZ worden georganiseerd 
in 3 diensten: de Zelfmoordlijn, de vormingsdienst 
en de studiedienst. De Zelfmoordlijn biedt telefo-
nisch en online-ondersteuning en crisisoverbrugging 
aan oproepers in een suïcidale crisis, hun omgeving 
en nabestaanden na zelfdoding. De Zelfmoordlijn 
is 24 uur op 24 anoniem en gratis beschikbaar en 
beantwoordde in 2012 11.395 oproepen. Daarnaast 
beschikt het CPZ ook over ASPHA (Advies Suïcide-
Preventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners), 
waar hulpverleners terechtkunnen voor ondersteu-
ning en advies rond gespreksvoering met suïcidale 
cliënten. De vormingsdienst staat in voor het vormen 
van de eigen vrijwilligers, maar ook van intermedi-
airs (10). Ten slotte staat de studiedienst in voor een 
permanente opvolging van de gegevens die via de 
registratie van de gesprekken aan de Zelfmoordlijn 
worden gegenereerd. Ook volgt deze dienst onder-

zoek naar suïcidepre-
ventie op. Het CPZ 
beschikt in dit ver-
band over een docu-
mentatiecentrum en  
beantwoordt jaarlijks 
meer dan 100 vragen 
over de preventie 

van zelfdoding vanuit het publiek.

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding werd 
in 2012 erkend als organisatie met terreinwerking  
suïcidepreventie door laagdrempelige telezorg. De 
werking van het CPZ maakt onderdeel uit van het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Het centrum baseert 
zich voor zijn werking op 3 pijlers voor preventie:

Het Vlaamse suïcide- 
cijfer ligt 1,5 keer hoger 
dan het EU-gemiddelde.

Vaak is er bij mensen die aan zelfdoding denken geen doodswens, maar het verlangen  
naar een ander leven.

Een luisterend oor is wellicht het  
effectiefste middel voor suïcide- 

preventie dat we kennen.
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CENTRUM TER
PREVENTIE VAN
ZELFDODING

 - Zelfdoding wordt voorafgegaan door een proces. 
Dit proces is niet onomkeerbaar: het kan op elk 
moment gestopt worden. Sommige mensen zitten 
echter zo sterk vast in een neerwaartse spiraal van 
negatieve gedachten en emoties dat het omkeren 
van het proces erg moeilijk wordt. Hoe dichter bij 
de daad, hoe moeilijker om deze te voorkomen. 

 - Een persoon in crisis blijft openstaan voor mense-
lijk contact. De behoefte aan communicatie blijft 
bestaan. 

 - De suïcidale persoon is ambivalent. Er is een aar-
zelen tussen dood of leven. Niet alleen de wens 
om te sterven is aanwezig maar ook de wens om 
te blijven leven. Niet meer willen leven betekent 
veelal: niet meer ‘op deze manier’ willen leven.

 
Conclusie

Zelfdoding is in Vlaanderen nog steeds een probleem. 
Uit de cijfers rond het aantal zelfdodingen en pogin-
gen, blijkt dat Vlaanderen nog steeds hoog scoort in 
vergelijking met de meeste andere Europese landen. 
Anderzijds gebeuren er heel wat inspanningen om 
zelfdoding te voorkomen, en dit in het kader van het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie. Het Centrum ter 
Preventie van Zelfdoding probeert hier zijn steentje 
aan bij te dragen.

Er bestaan nog heel wat misverstanden rond zelfdo-
ding. Deze kunnen ertoe bijdragen dat het taboe op 
zelfdoding blijft bestaan. Preventie is echter mogelijk 
en iedereen kan hier een rol in spelen, door alert te zijn 
op signalen en hier gepast op te reageren. 

Meer info of hulp nodig? 
De Zelfmoordlijn: T 02 649 95 55 of  
www.zelfmoordlijn.be, 24u/24u bereikbaar,  
gratis en anoniem

ASPHA: T 024 24 3000, Advies SuïcidePreventie 
voor Huisartsen en Andere hulpverleners,  
dagelijks bereikbaar van 8u tot 0u

Centrum ter Preventie van Zelfdoding:  
T 02 649 62 05, www.preventiezelfdoding.be
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 TER PREVENTIE VAN ZELFDODING

  
 

 EKKE MUIJZERS, PATRICK VANDERREYDT,  
 MICHAËL BLOEMEN, SASKIA AERTS,  
 STAFMEDEWERKERS CENTRUM TER  
 PREVENTIE VAN ZELFDODING

Rond zelfdoding bestaan veel 
misverstanden. Deze maken 
het moeilijk om de hulpkreet 
die achter het gedrag schuilt, 
te herkennen. Daarom is het 
belangrijk om realiteit van  
fictie te onderscheiden.

Misverstand 1: zelfdoding is een ziekte.

Realiteit: Zelfdodingsgedrag is een uiting 
van lijden. Het is dan ook in de eerste plaats 
een pijnkreet. Een suïcidaal persoon zoekt 
naar een adequate manier om te ontsnap-
pen aan de ‘pijn’. De wetenschap leert 
ons wel dat psychiatrische aandoeningen 
zoals depressie en schizofrenie suïcidale 
neigingen kunnen veroorzaken en dat onze  
biologische en genetische determinatie een 
rol spelen. Voor heel wat van deze aandoe-
ningen bestaat er wel medicatie. 

Misverstand 2: suïcide is erfelijk.

Realiteit: Suïcide is een extreem oplos-
singsgedrag voor een probleem. Het is voor 
de persoon de enige uitweg om uit een on-
leefbare situatie te ontsnappen. Het gedrag 
is in zekere zin aangeleerd. Het van 
nabij meemaken van een zelfdoding 
verlaagt de drempel om zelf zelf-
doding als een oplossing te over-
wegen. Het is wel zo dat andere 
belangrijke risicofactoren onder-
hevig zijn aan erfelijke aanleg zo-
als bijvoorbeeld een depressie. 

Misverstand 3: een grote groep 
meent het niet, bijvoorbeeld mensen 
die bij een zelfdodingspoging maar 10  
pilletjes slikken.

Realiteit: Het is inderdaad zo dat naar 
schatting drie vierde van de suïcidepogers 
geen echte doodswens heeft. Maar iemand 

die reeds een poging ondernomen heeft, 
heeft 150 keer meer kans op het plegen van 
zelfdoding dan iemand die nog geen poging 
heeft ondernomen. Elk suïcidaal gedrag 
moet dus serieus worden genomen. Niet 
ingaan op de situatie is een verloren kans 
om een verdere evolutie van het suïcidaal 
gedrag te voorkomen. 

Misverstand 4: mensen die erover praten, 
doen het niet.

Realiteit: 75 procent van de mensen die 
gestorven zijn door zelfdoding, hadden het 
vooraf bekendgemaakt. Door hun doods-
wens ter sprake te brengen, trekken ze aan 
de alarmbel. Het bespreken van zelfdo-
dingsgedrag is één van de manieren om aan 
preventie te doen.

Misverstand 5: zelfdodingsgedrag  
betekent dat de persoon dood wil.

Realiteit: De doodswens is ambivalent. Een 
suïcidaal persoon wil niet zomaar dood, 
maar ziet geen mogelijkheid meer om op de 
huidige manier verder te leven. Vaak is het 
verlangen naar een ander leven sterker dan 
het verlangen om dood te zijn. 

Bron: Centrum ter Preventie van Zelfdoding

CENTRUM TER
PREVENTIE VAN
ZELFDODING
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75 procent van de mensen die gestorven zijn door zelf- 
doding, hadden het vooraf bekendgemaakt. Door hun 
doodswens ter sprake te brengen, trekken ze aan de 
alarmbel.

 8-9



Eindelijk dood
de ziekenhuiskamer sfeervol aan. Eén van hen regelde 
een ‘schoonheidsverzorging’ op de palliatieve een-
heid. In aanwezigheid van haar ouders en met hulp 
van haar moeder, kreeg An een bubbelbad en een kap-
beurt, zodat ze er op haar best uitzag. Bij die schoon-
heidsbehandeling werd door de aanwezigen een glas 
champagne gedronken. Ik kocht de plantjes, die An 
ter nagedachtenis aan haar naasten zou schenken. 
Zij las de tekst voor, nadat ze terug in bed had plaats- 
genomen en omringd werd door haar familieleden, 
waarna ik kort toelichtte waarom ze ook een plantje 
schonk. Toen ik buitenkwam, vroeg de dokter of ik klaar 
was met het ritueel. Hij ging binnen, ging na of An bij haar 
wens bleef en bezorgde haar de dodelijke bereiding.  
An voltrok zelf de ultieme daad, stierf spoedig op  
serene wijze en maakte zo een einde aan haar lijdensweg. 

Kompas van het hart

Uiteraard waren de ouders en broers bedroefd, maar  
wellicht ook opgelucht. Na al die pogingen – vijf in totaal – 
was eindelijk de wens van An in vervulling gegaan. We ont-
vingen een uitnodiging voor haar uitvaart én een dankkaart, 
waarin de ouders zich ook nog één keer tot hun dochter 
wendden: “An, je hebt in troebele wateren gevaren en vele 
ondieptes gepasseerd. Je geloofde sterk in de door jou ge-
kozen richting om je doel te bereiken. Zonder een ster om 
je weg te verlichten. Zonder ’n kaart of richtingaanwijzer, 
heb jij je bestemming bereikt, met het kompas van je hart.”

Lijden bij psychiatrische patiënten

Ans verhaal is uiteraard een niet zo frequent voor-
komende zaak. Het vestigt wel de aandacht op de  
problematiek van het lijden bij psychiatrische patiënten.  
Een hot issue! Wat ik als moreel consulent in het zieken-
huis vaker meemaak is een vraag naar aandacht voor 
het zinverlies dat een patiënt ervaart, bij een overlijden, 
of bij toenemende invaliditeit. Die vraag klinkt vaak als 

“ik wil dood”. Toch moet ook dit bespreekbaar zijn en 
niet weggewimpeld worden als bijvoorbeeld louter een 
teken van diepe rouw. Ook in dit geval is het risico reëel 
dat de betrokkene overgaat tot de daad en verdient de 
patiënt eerlijke aandacht. 

(Omwille van privacy werden namen en details in deze casus aangepast.) 

 NICOLE EVERAERTS,  
 MOREEL CONSULENT LEVENS- 
 BESCHOUWELIJKE ZORG ZNA STUIVENBERG 

 

“Uw dochter, uw zus, schenkt jullie bij haar afscheid 
dit klimopplantje. Klimop verliest nooit zijn blad en  
symboliseert zo het eeuwige leven. Ook symboliseert 
deze plant vriendschap en genegenheid: ‘Ik hecht 
mij, of ik sterf’. An kiest nu voor dat sterven en zal u  
loslaten, doch niet zonder haar liefde voor u te tonen. 
Haar klimop leeft verder vanuit de aarde, de moeder 
die haar voedt.”

Het klinkt erg geladen en… dat was het ook, dat  
moment van afscheid waarop ik deze tekst las, voor-
dat An de letale siroop zou drinken. Voor mijn tekst en 
de uitreiking van het plantje aan haar broers en ouders, 
die rond het bed stonden geschaard, las An haar eigen 
tekst voor. Deze had ze met mijn hulp klaargekregen, 
ze bedankte zo haar naasten voor wat ze voor haar 
hadden gedaan. Toen kwam de arts binnen en vroeg 
nog een keer of ze bij haar besluit bleef om te sterven. 
Ze bevestigde en na de inname van de drank stierf ze 
spoedig…

Doodswens

An was een slechtziende vrouw van 38 jaar. Ze leef-
de in een psychiatrische zorginstelling en ging enkel  
tijdens de weekends naar haar ouderlijke huis. Ze had 
de diagnose gekregen van borderline. Gedurende haar 
leven ondernam ze al diverse pogingen om zich van 
het leven te beroven. De laatste keer stak ze zichzelf 

in brand. Ze werd per helikopter overgebracht naar het 
brandwondencentrum van ons ziekenhuis. Door de  
opgelopen brandwonden was ze zwaar gehavend en 
een volledig herstel zou nooit lukken. Ze klaagde dat 
ze zo niet verder wilde en besprak haar doodswens 
met mij. Ik bracht ook de psychologe die haar mee 
opvolgde op de hoogte. Het werd een moeilijke weg.  
We beseften ook dat, als An het ziekenhuis zou  
verlaten, een nieuwe poging om zichzelf van het leven 
te beroven niet lang uit zou blijven. 

Euthanasieprocedure

Na vele gesprekken besloten we de palliatief support-
verpleegkundigen en een dokter die met hen samen-
werkt, erbij te betrekken. Er volgden ook gesprekken 
met haar ouders over haar wens. De moeder van An 
kon haar dochter begrijpen en besefte dat een levens-
einde haar werkelijke wens was. De vader had het 
moeilijker met deze vraag. Er werd besloten tot een  
euthanasieprocedure over te gaan en een psychiater 
werd gevraagd om zijn licht over deze zaak te laten 
schijnen. Ook een LEIF-arts werd geraadpleegd om  
zeker te zijn dat de procedure correct zou verlopen. 

Er werd een datum gekozen. An kon zich voorbe- 
reiden. Ik ging met haar aan de slag, opdat ze een 
mooie tekst zou kunnen schrijven en al haar dierbaren 
zou kunnen bedanken. De verpleegkundigen kleedden 

In het ziekenhuis vragen patiënten soms naar aandacht voor het zin-
verlies dat ze ervaren, bij een overlijden, of bij toenemende invaliditeit. 
Die vraag klinkt vaak als “ik wil dood”. 

Jaarlijks zijn er ongeveer 300 
geslaagde zelfdodingen in de 
Belgische ziekenhuizen. On-

geveer een derde daarvan betreft 
psychiatrische ziekenhuizen, de 
andere pogingen vinden plaats in 
algemene ziekenhuizen. Moreel 
consulenten in deze werkcontext 
komen dit thema dus vaak tegen. 
Bovendien ontmoeten ze de zelf-
gekozen dood ook in de gedaante 
van euthanasie. Het levert bijzon-
dere verhalen op over afscheid en 
zingeving. Een collega vertelt…
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Hedendaags hersenonderzoek levert nieuwe inzichten op. 

Oorzaken van suïcide: distale factoren

Als distale oorzaken kunnen we genetische belasting, 
beperking in foetale groei of perinatale (nvdr: rondom 
de geboorte) ontwikkelingen, en vroege traumatische 
levensgebeurtenissen noemen. Die monden uit in be-
paalde neurobiologische stoornissen, bijvoorbeeld 
in de huishouding van serotonine of van cortisol. Dit 
zorgt voor bepaalde persoonlijkheidskarakteristieken 
zoals agressie, impulsiviteit en cognitief psycholo-
gische kenmerken. Fysiek of seksueel misbruik op 
jonge leeftijd leidt bijvoorbeeld tot verhoogde cortisol-
spiegels en dat heeft een zeer nadelig effect op de 
ontwikkeling van de hersengebieden die instaan voor 

stresshantering. Stresserende factoren bij het prille 
begin van het leven, zorgen er dus voor dat iemand 
een grotere kwetsbaarheid met zich meedraagt. Deze 
kwetsbaarheid zorgt er op haar beurt voor dat stres-
serende omstandigheden moeilijk kunnen worden  
gehanteerd. Distale factoren zijn uiteraard niet vol-
ledig determinerend, maar ze zijn wel zeer indicatief. 
Het opsporen van deze kwetsbaarheid is dus zeer  
belangrijk voor preventie. 

Oorzaken van suïcide: proximale factoren

Tot proximale oorzaken rekenen we psychiatrische 
aandoeningen, somatische aandoeningen en psycho-
sociale stressoren zoals relatieproblemen, verliessitu-
aties en dergelijke. 

‘Abnormale’ reactie op normale gebeurtenis

Samengevat is suïcidaal gedrag het gevolg van de 
interactie tussen ingrijpende levensgebeurtenissen en 
een zekere voorbeschiktheid of kwetsbaarheid. Soms 
hebben we de neiging om zelfdoding als een ‘normale’ 
reactie te zien op abnormale gebeurtenissen, zeker 
als de persoon in kwestie inderdaad zware verliezen 
heeft geleden, in een moeilijke leefsituatie verkeert… 
Toch is de situatie eerder omgekeerd te duiden: zelf-
doding is een ‘abnormale’ reactie op een normale 
gebeurtenis. Spanningen en moeilijkheden behoren 
tot het leven, veel mensen krijgen daarmee te maken. 

Het verschil tussen mensen die wel of niet overgaan 
tot zelfdoding situeert zich vooral in hoe met deze 
problemen kan omgegaan worden en hoe ze ervaren 
worden, en niet zozeer in de uitzonderlijke ernst ervan.

Verschillend hoofd, verschillend denken

Steeds meer onderzoek wordt verricht naar het verschil 
tussen deze twee groepen van mensen, en de kenmer-
ken van ‘suïcidale hersenen’ komen letterlijk en figuurlijk 
steeds duidelijker in beeld. Je kan dit benaderen vanuit 
verschillende invalshoeken: klinisch, neurobiologisch en 
cognitief psychologisch. (zie tabel: Cry of pain-model) 

Stresserende factoren bij het  
prille begin van het leven zorgen  
ervoor dat iemand een grotere 
kwetsbaarheid met zich meedraagt.

Suïcidale hersenen
Suïcide is de opzettelijke levensbeëindiging door de 
betrokkene zelf. Dit betekent dat het veroorzaken van 
de dood een bewuste intentie was van de suïcidant, 
en dat deze handeling ook door hemzelf werd geïniti-
eerd. Meestal wordt tot zelfdoding overgegaan vanuit 
de perceptie van een ondraaglijk en uitzichtloos lijden 
dat niet op een andere manier opgelost lijkt te kunnen 
worden. Suïcides komen heel vaak voor binnen de con-
text van een ernstige psychiatrische aandoening, die 
echter vaak wel behandelbaar is. Een antwoord formu-
leren op de uitdaging waar suïcide ons voor stelt, is niet 
eenvoudig, vooral omdat vaak meerdere factoren in het 
spel zijn. De aanpak zal vooral moeten schuilen in een  

algemene suïcidepreventie enerzijds en een behande-
ling van de onderliggende problematiek anderzijds. 

Laten we om te beginnen even stilstaan bij de verschil-
lende oorzaken die aan een zelfdoding ten grondslag 
kunnen liggen. Deze oorzaken kunnen ruwweg opge-
deeld worden in twee groepen: de distale en de proxi-
male factoren. De eerste soort bundelt onderliggende, 
permanent aanwezige oorzaken die te maken hebben 
met een zekere voorbeschiktheid, de tweede soort be-
treft eerder directe aanleidingen en toestandsgebon-
den stressoren. 

Wat gaat er om in het 
hoofd van suïcidale per-
sonen? Professor Van 

Heeringen is een internationaal 
erkend expert die zich zeer letter-
lijk op deze vraag heeft toegelegd. 
Hij onderzoekt hoe hun gedachte- 
gangen in elkaar steken en hoe 
dit terug te vinden is in de hersenen.  
Het resultaat is een wetenschap-
pelijk onderbouwde en verhelde-
rende inkijk in de raadselen van het 
brein. 
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Klinisch gezien is er bij mensen met suïcidale herse-
nen een verhoogde gevoeligheid voor sociale stress. 
Uit onderzoek blijkt dat wanneer proefpersonen een 
kwaad gezicht krijgen te zien, de groep van mensen 
met suïcidaal gedrag meer activiteit vertonen in een 
bepaald hersengebied (orbitofrontaal). Dit wijst erop 
dat zij negatieve gevolgen overschatten en de reactie 
van de ander niet passend kunnen beoordelen. Ze zijn 
gevoeliger voor afkeuring en ervaren dus ook meer 
emotionele pijn. Vanuit cognitief psychologisch oog-
punt zou je kunnen stellen dat ze zichzelf een ‘loser-
status’ aanmeten. Neuropyschologisch vertaalt zich 
dat naar een onevenwicht in aandacht voor bepaalde 
negatieve informatie. Bij experimenten met woordzoe-
kers bijvoorbeeld zullen woorden als ‘zwart’, ‘kerkhof’ 
en dergelijke sneller herkend worden dan pakweg ‘zon’. 
 
Cry of pain-model

Klinisch kenmerk
Cognitief  

psychologisch 
Neuro- 

psychologisch 

Gevoeligheid voor 
sociale stress

Aanmeten van 
‘loser-status’

Selectieve aandacht

Gebrek aan  
probleemoplos-

sende vermogens
Geen uitweg zien

Gebrekkig autobio-
grafisch geheugen

Hopeloosheid
Geen positieve 
wending zien

Geen zicht op 
toekomst 

Het Cry of pain-model (Williams e.a) vat de opgesomde verschillen 
in hersenwerking en denken duidelijk samen.

Daarnaast werd er ook een gebrek aan probleem- 
oplossende vermogens vastgesteld bij mensen 
die suïcidaal gedrag vertonen. Bepaalde 
hersengebieden zoals de dorsolaterale prefron-
tale cortex vertoonden tijdens onderzoek minder  
activiteit vergeleken bij die van de controlegroep. Het 
vinden van een uitweg is voor deze mensen dus erg 
moeilijk. Er is evidentie dat dit gerelateerd is aan een  
gebrekkig autobiografisch geheugen. Suïcidale perso-
nen hebben een weinig genuanceerde en vrij veralge-
menende recollectie van vroegere levensgebeurtenis-
sen. Goede herinneringen zijn echter een belangrijke 
bron van informatie om uit te putten. Door te leren uit 
of terug te kijken naar vroegere situaties kunnen we 
hints vinden omtrent interessante probleemoplos-
sende strategieën. Doordat suïcidale personen zich  
zaken weinig concreet herinneren, hebben zij ook 
minder toegang tot zulke suggesties. Voor een aan-
pakken van een actuele crisis kunnen zij dus niet  
zomaar terugvallen op eerdere ervaringen. Dit draagt 
bij tot het gevoel van ‘geen uitweg zien’.

Hopeloosheid, een hoofdkenmerk van suïcidaliteit, 
sluit hierbij aan. Suïcidale personen zijn bijziend voor 
de toekomst en kunnen geen positieve mogelijkhe-
den op lange termijn zien. Onderzoeken (zie grafiek: 
Keuzestrategieën) maakten duidelijk dat zij vooral 

beslissingsstrategieën op korte termijn hanteren en 
ageren op basis van wat zij op dat moment erva-
ren. Deze gevoelens worden niet als tijdelijk aan-
gevoeld, maar als onoverkomelijk en altijd geldend.  

Keuzestrategieën
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Keuzestrategieën bij verschillende personen (Jollant et al, 2005). Het 
is duidelijk zichtbaar dat suïcidale personen hun gedrag niet kunnen 
bijsturen en niet-constructieve keuzes blijven maken. 

Proces

De samenloop van de drie kenmerken in het Cry of 
pain-model monden uit in de ervaring van een uiterst  
pijnlijke staat die zonder einde lijkt. Een suïcide is 
dus geen schreeuw om aandacht zoals vroeger vaak 
werd aangenomen, maar een kreet van (emotionele) 
pijn. Hoofdmotieven voor zelfdoding worden vaak 
verwoord als “ik wilde ontsnappen aan een verschrik-
kelijke gemoedstoestand”. Suïcide, waarvan de ge-
volgen voor anderen of op lange termijn niet vaak 
duidelijk worden waargenomen, lijkt de enige oplos-
sing. Aan de effectieve uitvoering van zelfdoding gaat 
echter een proces vooraf. Dit proces van plannen en 
nadenken over suïcide kan jaren in beslag nemen. 
Een groot deel van dit proces is niet waarneembaar 
voor buitenstaanders. De stippellijn van het schema 
(zie grafiek: Het suïcidaal proces) markeert de grens 
met waarneembaar gedrag. Het betreft de suïcide 
zelf, een poging daartoe of eventueel het praten over 
suïcidale gedachten en gevoelens. Bij vrouwen ligt 
deze grens doorgaans lager dan bij mannen, en kan 
er dus vroeger ingegaan worden op het thema. Hierbij 
spreekt het voor zich dat het proces zo vroeg mogelijk 
op het spoor moet gekomen worden zodat passende  

hulp kan worden geboden. Zowel individueel als 
maatschappelijk is het van belang om de demarcatie-
lijn naar beneden te krijgen zodat suïcide een meer 
bespreekbaar onderwerp vormt.

 
Het suïcidaal proces

Suïcidale
neiging

Tijd 

Suïcidepoging 

SuïcideboodschapSuïcideboodschap

Voltrokken suïcide

Waarneembaar
gedrag

Niet-waarneembaar 
gedrag: bewuste en 

onbewuste gedachten, 
impulsen of plannen met 

betrekking tot suïcide

Preventie

In het kader van preventie zijn er uit bovenstaande 
bevindingen interessante aandachtspunten te halen. 
Er is een noemenswaardige invloed van een zekere 
kwetsbaarheid, maar deze impact en hoe deze zich 
verhoudt tot andere factoren moet nog diepgaander 
worden onderzocht. Deze kwetsbaarheid mag 
ook niet als volledig determinerend begrepen worden.  
Toch toont ze aan dat het in kaart brengen van  
bepaalde persoonlijkheidskenmerken een grote 

hulp kan zijn in het opsporen van 
risico-groepen. Bovendien legt 
ze ook cruciale aanknopingspun-
ten voor begeleiding van suïcidale 
personen bloot. Medicamenteuze 
behandeling kan bijvoorbeeld ver-
stoorde serotoninespiegels corri-
geren. Mindfulness based cognitive 
therapy biedt dan weer beloftevolle 
perspectieven om te leren omgaan 
met emotionele pijn en hopeloos-
heid. Therapieën die aandacht  
hebben voor probleemoplossende 
vermogens, kunnen op hun beurt dat 
gebrek bijspijkeren. 

Kortom, een blik op de suïcidale 
hersenen biedt ons niet zozeer een 
sluitend antwoord op wie ‘gedoemd’ 
is tot suïcidaal gedrag. Wel verschaft 
deze blik een inkijk in hoe een suïci-
daal persoon denkt en functioneert, 
zodat een aantal leidraden geformu-
leerd kunnen worden om deze mens 
beter en gerichter te kunnen onder-
steunen. 

 

 
 ANNE-FLOR VANMEENEN,  

 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS BRUGGE

 KEES VAN HEERINGEN,  
 HOOGLERAAR PSYCHIATRIE UNIVERSITEIT  
 GENT, DIRECTEUR  
 EENHEID VOOR ZELFMOORDONDERZOEK  
 (UNIVERSITEIT GENT)

 

Het onderwerp bespreekbaar maken is cruciaal in preventie. 
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“Het is onze eerste keer hier”, zegt de jonge vrouw 
aarzelend. Samen met een andere vrouw staat ze 
aan de deur van de ‘stille ruimte’. “Welkom. Zoek 
gerust een plekje.” Ze gaan in een hoekje van het 
lokaal zitten. “Hadden jullie graag een kopje koffie?” 
Koffie wordt geschonken. Ik vraag of ik bij hen mag 
komen zitten. Het mag. “De eerste keer hier voor jul-
lie…” Mijn voorzet is voldoende om de jonge vrouw 
aan het spreken te krijgen. Ze vertelt over haar zus, 
Mira, die ze vandaag vergezelt. Mira’s man, Ludo, 
overleed acht maanden eerder door zelfdoding.  

Mira tracht met haar twee jonge kinderen verder te  
leven, te overleven: vaak huilend, soms heel stil, 
steeds niet begrijpend wat er is gebeurd en zoekend 
naar het waarom.

“Ik was echt niet lang weg”

Mira drinkt haar koffie, neemt haar zakdoek uit haar 
handtas en knijpt hem vast. Dan spreekt ze. Mira vertelt 
het verhaal van ‘die laatste dag’. ’s Morgens maakte ze 
alles klaar voor de kinderen die naar school moesten. 

Ik wilde ik kon u iets geven

De zoektocht naar het waarom en het proberen begrijpen zijn manie-
ren om greep te krijgen. Nabestaanden maken soms eigen verhalen, 
‘scenario’s’ die een verklaring bieden; verhalen die helpen begrijpen, 
die troost kunnen bieden.

• Psychiatrische risicofactoren: depressieve 
stoornis (6-15 procent pleegt zelfmoord), ma-
nisch-depressieve stoornis (10-30 procent), 
schizofrenie (10 procent), alcohol- en midde-
lenafhankelijkheid (2-5 procent), (borderline-) 
persoonlijkheidsstoornis (4-10 procent). 

• Neurobiologische risicofactoren: de tot nog 
toe meest onderzochte en onderbouwde hypo-
these gaat over het ondermaats functioneren 
van het serotonine-systeem.

• Demografische risicofactoren: mannen, al-
leenstaanden, werklozen, ouderen, holebi’s (17 
procent kans op suïcidaal gedrag), bepaalde 
beroepsgroepen (paramedici die gemakkelijk 
toegang hebben tot een dodelijk middel), hoog-
begaafden, migrantenmeisjes, vierde wereld…

• Psychosociale risicofactoren: deze kunnen 
zich situeren op micro-, meso- of macrosociaal 
vlak in een ver of nabij verleden. Voorbeelden 
zijn een traumatische ervaring in het gezin van 
herkomst, misbruik, verwaarlozing, ernstige  
relatieproblemen, Kopp-kind zijn (nvdr: kind van 
een ouder met psychische problemen), vroeg 
verlies van één of beide ouders, geïsoleerd  
leven, bepaalde lichamelijke 
ziekten zoals kanker, aids, 
multiple sclerose…

• Psychologische risico-
factoren: hopeloosheid, 
entrapment, tunnelzicht, 
denkfouten, impulsiviteit, 
ambivalent ie,  fa lende  
coping, geheugenblokkade…

• Uitlokkende factoren: in 
principe eender welke 
gebeurtenis die door de  
suïcidant ervaren wordt als 
de druppel die de emmer 
doet overlopen: werkelijk 
of dreigend verlies van 
partner, status, werk, kind, 
vrijheid, gezondheid…

• Ontremmende factoren: alcohol, medicatie, 
drugs, impulsiviteit, eerder suïcidaal gedrag, 
voorbeelden van suïcidaal gedrag in de om-
geving (familie, media, school, afdeling zieken-
huis…), beschikbaarheid van het suïcidemiddel, 
dissociatie. 

• Beschermende factoren: sociale steun, socia-
le vaardigheden en zelfvertrouwen, afkeurende 
houding ten opzichte van zelfdoding (bijvoor-
beeld in islam, jodendom), bespreekbaarheid 
van gevoelens en gedachten, goede coping-
mechanismen, kennis en attitude in verband 
met geestelijke gezondheidszorg, goede pres-
taties (school, sport, werk…), ouderschap (bij 
vrouwen: kind jonger dan twee jaar). 

 
 MARIJKE VANDERVOORT, 

 VORMINGSWERKER,  CLIËNTGERICHT  
 PSYCHOTHERAPEUT CGG KEMPEN

 

Werkgroep Verder breekt een lans voor de noden en rechten van  
nabestaanden. Dit kenniscentrum en samenwerkingsplatform  
organiseert ook elk jaar een Dag van de Nabestaanden, waar men-

sen elkaar kunnen ontmoeten, waar ze informatie kunnen vinden maar waar 
ze ook op verhaal kunnen komen. In de ‘stille ruimte’ ontvangen vrijzinnig 
humanistische consulenten mensen die in al het delen en leren even op adem 
willen komen en misschien ook even willen stilstaan bij hun eigen beleving. 
Een collega vertelt…

Een depressieve stoornis is een psychiatrische risicofactor. 

Overzicht  
factoren die 

een rol spelen 
bij suïcide
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Ze beschrijft het gesprek - wat later het laatste contact 
zou blijken - met haar man. Hij voelde zich niet lekker 
en hij zou zijn werk verwittigen dat hij niet kwam. Hij 
vroeg haar om langs te gaan bij de apotheek om iets 
te halen. Toen ze terug thuiskwam, vond ze hem in de 
garage. Het is een beeld dat haar uit haar slaap houdt. 
Op de keukentafel lag zijn afscheidsbrief… Hij moet 
net nadat ze vertrokken was de zelfdoding hebben 
uitgevoerd. “Ik was écht niet lang weg.”

Begrijpen

Dit is één van de verhalen waarnaar ik luister in de 
praatruimte tijdens de Dag van de Nabestaanden. 

“Had ik maar…”, “Waarom toch?”, “Ik heb het niet 
gezien.” Wie achterblijft, moet verder. Niet alleen met 
het gemis en het 
verdriet maar 
ook met alle 
vragen waarop 
veelal geen 
pasklaar ant-
woord bestaat.  
De verhalen die 
mensen vertel-
len, zijn hun ma-
nier om vat te 
krijgen op wat 
hen is overko-
men. Ze zoeken 
naar mogelijke 
o o r z a k e n  e n  signalen. Het begrijpen van wat er 
gebeurd is, lijkt wel de toegangspoort te vormen tot 
het opnieuw in handen krijgen en nemen van het ei-
gen leven. Het is een zoektocht naar samenhang en 
betekenis. 

Vrijzinnig humanisme en zingeving

De ‘stille ruimte’ is voor de meeste nabestaanden  
eerder een ‘praatruimte’. Ze kunnen er letterlijk op 
verhaal komen. Luisteren is het métier van vrijzinnig  
humanistische consulenten. Het gaat om een heel  
 specifiek luisteren met aandacht voor de gekwetste 
mens én vanuit een bijzonder perspectief en specifieke 
gerichtheid. Het perspectief is dat van het vrijzinnig  
humanisme, de specifieke gerichtheid is de  
zingeving. Het vrijzinnig humanistisch perspectief 
vertaalt zich in uitgangspunten zoals de mens als 
eigen zingever en waarden als verbondenheid, vrij-
heid, verantwoordelijkheid enzovoort. De gerichtheid 
op zingeving betreft het zich als persoon situeren en 
oriënteren, gekoppeld aan het geven van betekenis-
sen. Door dit proces creëren mensen samenhang. 
Zingeving is samenhang. Vrijzinnig humanistische 
consulenten begeleiden mensen bij dit zingevings-
proces. Een waardevol kader om als consulent met  
die zingeving aan de slag te gaan is dat van  
psycholoog Roy Baumeister (Mooren, 1999). Om het 

leven als zinvol te ervaren dienen volgens Baumeister 
vier behoeften bevredigd te zijn: the four needs for  
meaning. Ze vormen een kader waarbinnen de  
zingeving van de persoon zich aftekent. Ze ‘zichtbaar’ 
en ‘bespreekbaar’ maken kan bijdragen tot een gevoel 
van samenhang. Terwijl de gebeurtenis die iemand 
overkomt, in casu de zelfdoding van een dierbare,  
gebrokenheid en verbrokkeling van de zingeving tot 
gevolg heeft, kan via existentiële zorg een zekere 
mate van ‘overzicht’ en ‘samenhang’ gevonden  
worden en dus ook weer ‘zin’. 

Mira en the four needs for meaning

De eerste behoefte is die aan doelgerichtheid, aan 
levensperspectieven. Doelgerichtheid gaat er voor-

al over dat we 
met de hande-
lingen die we 
stellen iets na-
streven of be-
reiken. Mira: “Ik 
weet niet hoe ik  
verder moet. Ik 
zie geen ‘ver-
der’. Ik pro-
beer het wel 
maar wat voor 
zin heeft het? 
Wordt het ooit 
beter, wordt de 

pijn ooit minder? Gelukkig zijn de  
kinderen er, ik moet wel verder voor hen. (…) zij zijn 
hun papa kwijt. Ik heb zoveel schrik, ik weet niet wat 
er op me afkomt.” Mira ziet voor zichzelf niet echt 
een perspectief, maar de aanwezigheid van haar 
kinderen dwingt haar om een perspectief te creëren. 
Mira’s zingeving wordt gekoppeld aan die van haar 
kinderen. 

De tweede behoefte is die van de rechtvaardiging, 
het terrein van de waarden en normen. Mira: “Ik weet 
niet waarom ons dit moest overkomen. Ik dacht dat 
we een goed huwelijk hadden. We deden veel samen, 
hadden weinig ruzies. Ik steunde hem wanneer hij het 
wat moeilijk had op zijn werk. Ik zag Ludo ook echt 
graag, nog altijd. Er waren toch ook onze twee kinde-
ren waar we samen voor zorgden?” In deze woorden 
klinken Mira’s overtuigingen van een ‘goed huwelijk’ 
en een ‘goede partner’ door. De onderliggende waar-
den zoals verbondenheid, zorg, betrokkenheid…  
worden zichtbaar.

De derde behoefte wordt als efficacy benoemd: de erva-
ring dat men capabel en sterk is om die doelstellingen 
te realiseren en naar die waarden te leven. Je zou  
efficacy als een gevoel van controle over het eigen leven 
kunnen omschrijven. Het gaat niet alleen om hande-
lingen maar ook om houding, denken en voelen. Mira:  

“Ik heb dit niet zien aankomen. Het is alsof niets meer 
hetzelfde is. Ik voel me machteloos. Al wat ik tot dan 
deed, heeft eigenlijk niets opgebracht. Meer nog, ik 
ben er Ludo door kwijtgeraakt. Ik weet niet hoe verder. 
Ik ben blij als er een dag voorbij is. Maar ’s morgens is 
er opnieuw het besef dat ik weer een dag door moet… 
dat lukt me veelal. Samen met de kindjes. ’t Is meer 
overleven dan leven.” De zoektocht naar het waarom 
en het proberen begrijpen zijn manieren om greep 
te krijgen. Vaak komt er geen antwoord dat voldoet.  
Nabestaanden maken soms eigen verhalen,  

‘scenario’s’ die een verklaring bieden; verhalen die 
helpen begrijpen, die troost kunnen bieden.

Als vierde behoefte aan zin is er de behoefte aan  
eigenwaarde, aan een positief zelfgevoel. Dit gebeurt 
door te vergelijken met anderen, te streven naar lief-
de, succeservaringen, status, macht. 
Mira: “Was ik wel een goede vrouw voor 
hem? Ik deed mijn best om het huishou-
den te organiseren, een goede mama 
te zijn… Had ik meer moeten, kun-
nen doen? Soms denk ik dat het mijn 
schuld is. Ik was niet genoeg om voor 
te blijven leven, de kinderen ook niet.” 
Mira’s eigenwaarde heeft een meer 
dan behoorlijke deuk gekregen. Naast 
het worstelen met de waaromvraag  
kampen sommige nabestaanden met 
een gevoel van schuld. 

Spinnenweb

Bij mensen als Mira liggen de vier  
behoeften aan zin onder vuur. De vrij-
zinnig humanistisch consulent kan,  
samen met de persoon, de behoeften in 
kaart brengen en diepgaand exploreren. 
De behoeften zijn verbonden als draden 
van een spinnenweb. Zingeving is (zoeken 
naar) samenhang en betekenis, het we-
ven van een web. Vrijzinnig humanistische  
begeleiding biedt ondersteuning aan wie zoekend  
bezig is zijn web inhoud, vorm, kracht, weerbaarheid… 
te geven. 

Ontmoetingen in de stille ruimte zijn kort en eenmalig. 
De bedoeling is een eerste opvang te bieden, van-
uit betrokkenheid en openheid, zodat men na deze 

‘tussenstop’ huiswaarts kan gaan. Voor consulenten  
vormen de gesprekken intense en beklijvende  
ontmoetingen. Ik raakte hierboven een aantal aspec-
ten van de existentiële zorg aan. Er is zoveel meer. 
Mocht Mira op gesprek komen in een huisvandeMens, 
dan zou zij samen met de vrijzinnig humanistisch  
consulent aan de slag gaan opdat ze samenhang en 
zin zoekt en vindt. Het spinnenweb is nooit af, het blijft 
zich vormen. 

 

Bron: Mooren, J.H.M. (1999). “Humanistisch raadswerk: mythen en 
mogelijkheden”, In: Mooren, J.H.M. Bakens in de stroom. Naar een 
methodiek van het humanistisch geestelijk werk. Uitgeverij SWP, 
Utrecht.

(Omwille van privacy werden namen en details in deze casus aangepast.) 

 KATHLEEN VAN STEENKISTE,  
 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS GENT

 

Zingeving is (zoeken naar) samenhang 
en betekenis, het weven van een web. 

Vrijzinnig humanistische begeleiding 
biedt ondersteuning aan wie zoekend 

bezig is zijn web inhoud, vorm,  
kracht, weerbaarheid… te geven.

Ik wilde ik kon u iets geven 

Ik wilde ik kon u iets geven 

tot troost diep in uw leven, 

maar ik heb woorden alleen, 

namen, en dingen geen.

Uit: Herman Gorter, Verzen (ed. Enno Endt). Uitgeverij Ambo/Athenaeum - Polak & Van 
Gennep, Baarn/Amsterdam 1987 
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Acute levensmoeilijkheden kunnen iets 
doen ‘knappen’ bij een kwetsbaar persoon. 

De zelfdodingsstatistieken zijn in België 
schrikwekkend hoog. Daarbij kunnen 
dan nog alle niet-dodelijke pogingen in 

ogenschouw genomen worden. Wat brengt een 
persoon tot zo’n drastische handeling? En meer 
nog: hoe kan je proberen om andere oplossingen 
te bieden aan wie zelf geen uitweg meer ziet?  
Op die vraag wil deze tekst proberen een eerste 
antwoord te bieden. Het spreekt voor zich dat elk 
geval anders is, en het verhaal veel genuanceer-
der dan hier kan beschreven worden. Niettemin 
kan het bieden van een aantal inzichten en hand-
vaten misschien helpen om met meer vertrouwen 
deze ernstige en veelvoorkomende problematiek 
te benaderen.

Suïcide en hulpverlening

De weg naar een zelfdoding

Aan een zelfdoding gaat doorgaans een heel proces 
vooraf. Dit proces kan kort zijn, maar kan zich ook 
over meerdere jaren uitstrekken. Algemeen gesteld 
is de duur van dit proces bij mannen korter en min-
der zichtbaar dan bij vrouwen. Zo gebeurt het dat  
suïcidaal gedrag pas zichtbaar wordt op het moment 
dat iemand een poging doet. Het is mogelijk op elk 

punt van het proces in te grijpen, maar het is evident 
dat het risico stijgt naarmate je pas later kunt interve-
niëren.

Een samenspel van factoren 

Een zelfdoding komt meestal voort uit een combinatie 
van een onderliggende psychische problematiek en 
acute levensmoeilijkheden. Deze laatste zouden we de 
uitlokkende factoren kunnen noemen. Het betreft dan 
bijvoorbeeld ontslag, overlijden, ziekte. We moeten  
echter voor ogen houden dat dit slechts de fatale 
druppel is, en dus niet de enige oorzaak. De uitlok-
kende factoren kunnen trouwens ook vrij banaal zijn. 
Het is niet de ernst van de gebeurtenis die het suïcide-
risico bepaalt, maar de mate waarin iemand pijn en 
hopeloosheid ervaart.

De onderliggende oorzakelijke factoren, ook wel risico- 
factoren genoemd, situeren zich op verschillende vlak-
ken: psychiatrisch (bv. depressieve stoornis), neurobio-
logisch (bv. slecht functioneren van serotoninesysteem), 
demografisch (bv. holebi’s, oudere mannen), psychoso-
ciaal (bv. relatiepro- 
blemen, misbruik) 
en psychologisch 
(bv. impulsiviteit, 
h o p e l o o s h e i d ) . 
Dit betekent dat 
sommige mensen 
kwetsbaar zijn en meer moeilijkheden ervaren om met 
ingrijpende levensgebeurtenissen om te gaan. 

Naast uitlokkende zijn er ook ontremmende facto-
ren. Zij verlagen de drempel om tot zelfdoding over 
te gaan. In deze categorie kunnen we noemen: 
voorbeelden van suïcide in de omgeving, informatie 
over/beschikbaarheid van het middel, impulsiviteit,  
middelenmisbruik (alcohol, medicatie, drugs) en eer-
der suïcidaal gedrag. Tien jaar na een poging heeft 
12 procent van de pogers inmiddels een succesvolle 
zelfdoding ondernomen, dit is dus een zeer hoog per-
centage. 

Tegelijk zijn er ook beschermende factoren die het 
risico kunnen verlagen en die hulpverleners kunnen 
proberen uit te bouwen. Een goede band met familie-
leden is van groot belang, evenals vrienden, collega’s 
of klasgenoten en relevante anderen. Sociale integra-
tie is een sterke beschermende factor. Daarnaast zijn er 
ook persoonlijke vaardigheden zoals openheid, zelfver-
trouwen, sociale vaardigheden en hulpzoekend gedrag. 

Gelijkaardige factoren gelden ook op ruimer maat-
schappelijk vlak. Kennis over en toegankelijkheid van 
geestelijke gezondheidszorg en een klimaat waarin 
gevoelens en gedachten bespreekbaar zijn, zijn van 
groot belang.

Samenvattend kunnen we stellen dat op de vraag naar 
zelfdoding geen eenduidig antwoord te geven is. Een 
complex geheel van verschillende factoren kan een 
situatie creëren waarin suïcidaal gedrag optreedt. De 
achterliggende risicofactoren vormen een kwetsbare 
grond, waarop suïcidaliteit kan groeien. Een uitlokken-
de factor kan ervoor zorgen dat men zijn gedachten 
en plannen ook ten uitvoer brengt.

Tunnelvisie

Voorafgaand aan de (poging tot) zelfdoding, leeft de 
persoon met een ‘tunnelvisie’. Zowel in de beleving van 
gevoelens, van de eigen situatie, van tijd en ruimte als 
in sociale relaties kampt hij met een sterke vernauwing  
en negatieve betekenisgeving. Dit brengt met zich 
mee dat deze persoon effectief geen oplossing meer 

z iet ,  n iet  kan  
geloven dat dit 
overgaat of dat 
er hulp bestaat, 
niet beseft wie 
hij achterlaat en 
niet kan zien wat  

misschien wél nog goed gaat. De hulpverlener zal dus 
enerzijds moeten proberen te nuanceren en te relati-
veren, maar anderzijds ook de beleving van de cliënt 
moeten respecteren om geen gevoel van onbegrip te 
veroorzaken. De vernauwing van denken en voelen 
gaat samen met een overspoelend gevoel van hope-
loosheid. De suïcidale persoon ziet werkelijk geen per-
spectief meer. Vaak komt het voor dat personen voor 
suïcide kiezen omdat ze hun huidig leven niet (meer) 
willen en geen andere uitweg zien dan de dood. 

Tien jaar na een poging heeft 12  
procent van de pogers inmiddels een 
succesvolle zelfdoding ondernomen.
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In elk geval spelen intrapersoonlijke motieven  
(cry of pain) vaak een rol naast interpersoonlijke 
(cry for help). In het verleden was de perceptie van 
suïcide nogal gekleurd door de laatste invalshoek.  
Inmiddels is echter duidelijk geworden dat iemand 
tot suïcide kan overgaan vanuit innerlijk lijden, en niet  
zozeer om aandacht te vragen. Dit als contextualisering 
van de suïcide(poging). Laten we nu stilstaan bij wat 
een hulpverlener kan doen wanneer hij een dreiging  
vermoedt. 

Handvaten voor de hulpverlener

1. Signaalherkenning

Soms zijn er signalen die erop wijzen dat iemand met 
suïcidale gedachten of plannen rondloopt. Die kunnen  
heel direct, maar vaak ook subtiel zijn, verbaal of 
non-verbaal. Verbale signalen zijn uitspraken als  

“ik heb er genoeg van”, “ik zie het niet meer zitten”, 
“ik wou dat ik dood was”, “om mij moet je je geen 
zorgen meer maken” of soortgelijke boodschappen 
die wijzen op hopeloosheid en een negatieve kijk.  
Non-verbale signalen kunnen zijn: somberheid,  
lusteloosheid, slaapmoeilijkheden, zich isoleren en 
stiller zijn, plotse huil-
buien of woede-uit-
barstingen, verwaar-
lozing van uiterlijk, 
weggeven van spullen,  
onverantwoorde risico’s nemen, (toegenomen) midde-
lenmisbruik, concentratieproblemen, vroegere activi-
teiten verwaarlozen en uiteraard een suïcidepoging of  
suïcidaal gedrag. 

70 tot 80 procent van de mensen die suïcidaal zijn, 
hebben vooraf signalen uitgezonden. Wel zijn die 
signalen soms pas duidelijk bij terugblik. Veel te-
kens zijn immers niet eenduidig. Bij de minste twij-
fel is er maar één goede raad: vraag ernaar. Wie niet  
suïcidaal is, zal er geen ideeën door opdoen. Wie het 
wel is, kan het misschien eindelijk in gesprek brengen. 

2. Bespreekbaar maken

Er zijn vele redenen die kunnen verhinderen dat we 
zelfdoding als onderwerp wil len aansnijden.  
De hulpverlener kan bang zijn om te shockeren of om 
een bevestigend antwoord te krijgen. De cliënt kan zich 
op zijn beurt schamen, bang zijn voor gek verklaard 
te worden of niet serieus genomen te worden. Of hij 
wil de hulpverlener niet belasten of vreest dat derden 
 ingelicht zullen worden. Het zijn allemaal begrijpelijke  
motivaties die echter vaak op misverstanden berusten  
en niet opwegen tegen de voordelen van het  
bespreekbaar maken. Het thema aankaarten door-
breekt het isolement, geeft opluchting bij de cliënt 
en de hulpverlener, en geeft de cliënt de kans om zijn 
gedachten te ordenen. Bovendien kun je alleen dan  

proberen in te grijpen in het proces. Het feit dat de cliënt 
nog niet dood is, betekent dat er toch nog iets is dat hem  
tegenhoudt, daar ligt een ankerpunt voor preventie. 

Wat doe je beter wel en wat net niet? 

Do’s  

 - Aan te moedigen is het empathisch verkennen 
en erkennen van de depressieve gevoelens, de  
hopeloosheid en de suïcidale gedachten. Probeer 
je eigen referentiekader opzij te zetten en de dingen 
te zien zoals de cliënt ze ziet, zonder daar echter 
mee samen te vallen. Benoem en normaliseer de  
emoties van je gesprekspartner, toon begrip. 

 - Wat maakt de situatie zo ondraaglijk? Zoek voor-
zichtig naar nuances en probeer problemen af te 
bakenen, te concretiseren en te structureren. Ga op 
zoek naar vroegere manieren van probleemoplos-
sing, suïcide is immers meer dan een emotie, het is 
ook een oplossingsstrategie! 

 - Sta ook stil bij de mogelijke ambivalentie: wil de  
cliënt niet meer leven of gewoon niet meer dit leven? 

 - Houd als hulpverlener ook je ogen open voor 
eventuele achterliggende problematieken die later  

belangrijke werkpun-
ten kunnen zijn. 

 - Verken de boven-
genoemde punten die 
een beschermende 

invloed uitoefenen en probeer ze verder uit te bouwen.
 - En vooral: probeer tijd te winnen! Impulsiviteit speelt 

dikwijls een grote rol bij suïcide, dus door voorbij de 
acute crisis te komen kan het risico al weer wat zakken.  

Gespreksvoering rond suïcide zal zich altijd op twee 
sporen tegelijk bevinden: enerzijds het erkennen van 
de uitzichtloosheid en anderzijds het vertegenwoordi-
gen van uitzicht. Je moet dus zowel inlevend en vol-
gend zijn, als leidinggevend en directief om de zelfdo-
dingsgedachten op tafel te krijgen en tenminste een 
voorlopige opschorting te bewerkstelligen. 

Don’ts 

 - Wat niet of contraproductief werkt in gesprek met 
suïcidale personen is het moraliseren, afkeuren of 
veroordelen. Het heeft geen enkele preventieve  
impact en het draagt alleen bij tot de gevoelens van 
mislukking, minderwaardigheid of het zich  
onbegrepen voelen. 

 - De waarde van het leven verdedigen en wijzen op 
mooie dingen in de toekomst heeft evenmin zin, de 
cliënt is niet in staat om dit te zien of te begrijpen. 

 - Meteen oplossingen aandragen heeft ook geen 
goed effect, maar besmet worden met hopeloos-
heid is ook niet de bedoeling. Zoek het midden  
tussen inleving en bijsturing.

Bij de minste twijfel is er maar 
één goede raad: vraag ernaar.
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Het versterken van persoonlijke en probleemoplossende  
vaardigheden is cruciaal. 



om snel een beslissing te nemen of om zichzelf in te 
dekken. Het durft gebeuren dat hulpverleners een reeks 
van vragen stellen, niet zozeer om de wanhoop van de  
cliënt te begrijpen als wel om antwoord te krijgen op 
de vraag “wat moet IK 
nu doen?” Blijf contact 
houden en blijf bij het 
verhaal van de cliënt, 
tenslotte is het zijn be-
leving van de feiten die 
hem tot de suïcideplan-
nen brengt. Het verzamelen van informatie blijft hoe dan 
ook ondergeschikt aan het voeren van een open en geïn-
teresseerd gesprek. Niet de juiste vragen, maar een goed 
contact met de cliënt is de bouwsteen van preventie.

4. Crisisinterventie

Stel, je komt tot de conclusie dat het risico zeer hoog 
is. In deze situatie moet je als hulpverlener vrij directief 
optreden. Een begrijpend en luisterend oor zijn, is dan 
niet meer voldoende. 

 - Regel een eventuele opname of een overdracht als 
dit aan de orde is. Als je in die mogelijkheid bent, 
verwijder het middel of vraag om het bij iemand in 
bewaring te geven. 

 - Maak afspraken rond je bereikbaarheid en stel een 
vervolgafspraak niet te lang uit. Sociaal contact is 
zoals gezegd een beschermende factor, jij kunt hier 
deel van uitmaken of een eerste stap zijn. Probeer 
opvang te regelen en het netwerk te mobiliseren 
(buren, familie, arts), weliswaar niet zonder mede-
weten van de cliënt. Maak zeer duidelijk waar de 
cliënt terechtkan op moeilijke momenten, desnoods 
Tele-Onthaal of de Zelfmoordlijn.

 - Bespreek de rol van ontremmende factoren:  
“Misschien doe je dan iets dat je (nog) niet (zo) zou 
gedaan hebben in een andere toestand, zo’n beslis-
sing wil je toch helder nemen?”

 - Tijd winnen is belangrijk, meestal speelt impulsiviteit 
een grote rol dus vertragingen inbouwen is nuttig, 
bv. middel laten verstoppen, afspreken om eerst te 
bellen…

 - Zoek naar steunende, symbolische handelingen: 
foto van belangrijke persoon zichtbaar leggen, jouw 
gegevens duidelijk aanwezig leggen, een brief laten 
schrijven aan zichzelf in een betere periode en ook 
een antwoord schrijven… Dit zijn vooral acties met 
een ritueel karakter. Het punt is vooral om contact 
met anderen (ook met jezelf als hulpverlener) en 
met goede dingen te versterken, om tegengewich-
ten voor het negatieve tunneldenken aanwezig te  
stellen.

 - Bekijk zeer concreet hoe de cliënt de komende uren 
of dagen kan overbruggen en maak een dagplan 
op. Langetermijndenken is voor een suïcidale cliënt 
bijna onmogelijk, dus overloop zeer specifiek wat 
wanneer gedaan kan worden.

 - Ga niet voorbij aan de beleving van de cliënt en keur 
zijn suïcidewens niet af, maar vertel ook dat jij hoop 
ziet die voor de cliënt om begrijpelijke redenen mis-
schien niet (meer) zichtbaar is. “Je kunt nog altijd 

zelfdoding plegen 
als je wil, laat ons nu 
eerst nog eens kijken 
of er écht geen andere 
optie is. Ik vind je een 
waardevol persoon, ik 
wil graag samen met 

jou zoeken naar eventuele alternatieven.”
 
Belangrijke en moeilijke vraag blijft natuurlijk: wanneer 
is het crisis? En wanneer gaan we dus over naar meer 
directief handelen? Dit is niet altijd gebaseerd op het 
toestandsbeeld van de cliënt, maar heeft veelal ook 
te maken met de subjectieve beleving van de hulp-
verlener. Stel dus de vraag: doe ik dit omdat ik denk 
dat dit beter is voor de cliënt? Of doe ik het ‘voor 
mezelf’ (om van de cliënt en dus ook die vervelende  
gevoelens ‘verlost’ te zijn)? 

5. Na een poging

Begeleiding kan ook bestaan uit opvang na een poging. 
Op zich verschilt dit niet van de begeleiding van een  
suïcidale cliënt. Het zal echter van belang zijn om over de  
poging te spreken. Dit kan veel informatie bieden.  
Probeer in het geval van een ondernomen poging zicht te 
krijgen op de ernst van de poging: was ze gewelddadig, 
was er kans op redding/voorzorgsmaatregelen? Voelt de 
cliënt opluchting of spijt, is er nog steeds een doodswens? 
Dergelijke vragen kunnen aan de oppervlakte brengen 
hoe groot het bestaande risico op recidive op dat mo-
ment is. Om dit soort informatie vlot te kunnen bevragen, 
werd de Suicide Intent Scale in het leven geroepen. Hier-
van vind je een versie bij deze Antenne (p.30). Let er wel 
op, na een poging is er vaak een positieve heropleving  
vanwege de aandacht die komt, de hulp, schok bij  
anderen enzovoort maar dit effect blijft meestal niet  
aanhouden! 

Nabestaanden

Naast de cliënt zelf, kunnen ook nabestaanden nood 
hebben aan opvang. Zelfdoding veroorzaakt een schok. 
Vaak zijn ontkenning of ongeloof een eerste reactie op 
dit ingrijpende nieuws. Daarna borrelen de vragen op. 
Niet zelden begint een zoektocht naar informatie over 
suïcide, worden mensen uit de omgeving ondervraagd, 
wordt een eventueel dossier opgevraagd… Dit kan zeer 
ver gaan maar het is een vrij normale reactie die haar 
plaats heeft in het proces om de realiteit van het verlies 
onder ogen te zien. Vaak zijn er hoge verwachtingen van 
een afscheidsbrief maar die is er meestal niet (slechts 40 
procent van de gevallen) en die bevat meestal ook geen 
bevredigende uitleg. 

 - Het is van belang de cliënt steeds ernstig te nemen 
en het verdient aanbeveling om niet paradoxaal 
of uitdagend te werken. Dit thema vraagt altijd  
omzichtigheid, ook al lijkt de ernst op het eerste 
zicht misschien niet zo groot in de ogen van de 
hulpverlener. 

3. Risicotaxatie

Wanneer je in gesprek bent met de cliënt, kun je  
impliciet of expliciet overgaan tot het inschatten van 
het risico. Daarbij kun je nagaan hoeveel risicofacto-
ren aanwezig zijn, hoeveel beschermende factoren 
nog gelden en wat de sterkte van de gedachten aan 
of de plannen tot zelfdoding zijn. Hoe concreter het 
plan, hoe groter het risico mag getaxeerd worden. Een 
handig hulpmiddel is de lijst met voorbeeldvragen die 

Kerkhof en Van Heeringen opstelden. Deze werd in 
deze Antenne bijgesloten ter inspiratie (p.28).

Risicobepaling is voor de hulpverlener een belangrijke 
stap in de begeleiding van de cliënt. Het moet echter 
een hulpmiddel blijven en mag geen doel op zich wor-
den. Een spervuur van vragen levert misschien wel 
veel info op voor de hulpverlener, maar biedt de cliënt 
vaak niets. Zo kan een afstandelijke inventarisatie het 
idee geven dat hij niet belangrijk is. Een te emotio-
neel betrokken wijze van vragen kan het idee geven 
dat de hulpverlener ook vindt dat de cliënt hopeloos 
is. Aan de toon waarop dit onderwerp besproken 
wordt kan de cliënt ontlenen of de hulpverlener mis-
schien zelf bang is voor het onderwerp. Hij merkt het 
in ieder geval wanneer de hulpverlener vragen stelt 

Suïcidale personen hebben een andere beleving van tijd en ruimte. 

Niet de juiste vragen, maar een 
goed contact met de cliënt is de 

bouwsteen van preventie.
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Behalve vragen aan derden, zijn er ook vragen over zich-
zelf. Men voelt zich schuldig en piekert. Vaak hebben  
buitenstaanders de neiging om deze zelfverwijten te 
weerleggen omdat ze zo onterecht en kwellend lijken. 
Het is echter raadzaam om dat niet te snel te doen. 
Deze overtuigingen geven een zeker controlegevoel, 
ze zijn functioneel. Als je ze meteen wegneemt kan 
de nabestaande verzinken in onmacht en existentiële 
onveiligheid.

Andere emoties die veel voorkomen, zijn uiteraard  
verdriet maar ook opluchting. Kwaadheid kan in vele 
vormen aanwezig zijn: op zichzelf, op de overlede-
ne, op de hulpverlening, op de berichtgeving in de  
media... Daarnaast kan de angst leven dat de nabe-
staanden het zelf ook zullen doen of dat ze nog meer 
mensen zullen verliezen. Eenzaamheid is ook een 
courant fenomeen. Regelmatig komen nabestaan-
den terecht in sociaal isolement vanwege het taboe 
dat op het onderwerp rust. Op de website van Werk-
groep Verder vind je meer info over de thematiek van 
nabestaanden, alsook initiatieven zoals gespreks- 
groepen en een forum waar nabestaanden elkaar  
kunnen ontmoeten.

Of er professionele hulp moet geboden worden na de 
eerste opvang, moet blijken uit het verloop en de duur 
van het verdere rouwproces. Alarmerende signalen 
zijn langdurige depressieve gevoelens, leven op een 
gejaagd tempo en niet meer kunnen ontspannen, niet 
kunnen slapen, verwaarlozing van zichzelf, activiteiten 
vermijden, middelenmisbruik (alcohol, drugs…), aan-
houdend gevoel van controleverlies, aanhoudende 
zelfverwijten…

Kinderen die betrokken zijn bij gevallen van suïcide  
ervaren gelijkaardige gevoelens en reacties als  
volwassenen maar deze kennen een ander verloop. 
Vaak vindt het rouwproces meer schommelend plaats 
(eens wel en dan weer niet) en hangt het samen met de 
ontwikkelingsfase. Belangrijke aandachtspunten zijn 
hier: luisteren naar de vragen van het kind en eerlijk 
antwoorden. Dit is van belang voor de vertrouwens-
band maar ook om vreemde fantasieën te vermijden. 

Helpende zaken in de opvang van kinderen zijn:  
veiligheid scheppen (routine behouden), verlies reëel 
maken (afscheidsrituelen), anderen inlichten en aan-
dacht stimuleren, openheid scheppen voor vragen en 
emoties en het normaliseren van reacties en emoties. 
Denk ook aan het ruimer verlies voor het kind zoals 
een verarming van gezin, inbeslagname van overblij-
venden door verdriet…

De hulpverlener zelf

Thema’s als zelfdoding komen de hulpverlener soms 
dicht op de huid te zitten. Hoe omgegaan wordt met 
dit onderwerp hangt af van de achtergrond van de 

hulpverlener, maar ook zijn persoonlijke verhaal, zijn 
eigen waarden en normen, de band met de cliënt. Ook 
het kader waarbinnen dit contact plaatsvindt, is van 
invloed. Het vergt in elk geval moed en diepe inleving 
in de ander om samen op weg te gaan met dit thema. 
De hulpverlener zelf kan hier ook best een ruggen-
steuntje gebruiken!

Nog moeilijker wordt het wanneer het niet meer om 
preventie gaat en de hulpverlener zelf als nabestaan-
de betrokken is. De impact is voelbaar op persoonlijk 
en professioneel vlak. Dezelfde schok en ontkenning 
bij de andere nabestaanden kunnen op hem van toe-
passing zijn en hij kampt dikwijls met dezelfde vragen  
en emoties. Professioneel kan hij het als ‘falen’  
aanvoelen en twijfelen aan zijn competenties. Van-
zelfsprekend kan hij ook vrezen voor reacties van de 
omgeving en collega’s. Toch moet ook hij onder ogen 
zien dat onfeilbare hulpverlening niet mogelijk is en 
dat bovendien niet iedereen te behandelen is... Een 
dergelijke ingrijpende gebeurtenis leidt vaak tot een 
aantal veranderingen. In het professioneel handelen  
zien we een toegenomen voorzichtigheid inzake  
suïcide. Crisisinterventies worden doorgaans sneller 
gesteld dan voorheen. Ongeveer 15 procent van de 
hulpverleners denkt eraan te stoppen met therapeu-
tisch werk. Anderzijds rapporteren hulpverleners ook 
een persoonlijke groei nadat ze hun verwerkingsproces  
zijn gegaan. Hoe dan ook verdient de hulpverlener als 
nabestaande gedegen zorg en ondersteuning om dit 
verlies een zo goed mogelijke plaats te kunnen geven. 

Deze gereviseerde tekst is gebaseerd op de vorming Omgaan 
met suïcidale cliënten van Marijke Vandervoort, licentiaat psychologie 
en cliëntgericht psychotherapeut, werkzaam in het CGG Kempen en van 
2000 tot 2010 preventiewerker voor het project Suïcidepreventiewerking 
van de CGG. 

Eveneens met dank aan Chantal Wittebolle,  
moreel consulent AZ Sint-Jan Brugge.

 ANNE-FLOR VANMEENEN,  
 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS BRUGGE 

De houtskooltekening op deze pagina 
toont een diepe afgrond met bovenaan 
een bank waarop de suïcidant zit. Voor 

hem de afgrond en achter hem het zonnige 
leven. Het is bijna letterlijk levensnoodzake-
lijk voor je cliënt om als hulpverlener naast 
hem op die bank te gaan zitten en mee de 
afgrond in te durven kijken. Het ‘erbij blijven’ 
is uiteraard niet letterlijk. Het betekent in deze 

‘het verkennen van de suïcidaliteit zonder ze  
direct weg te willen’, ‘het samen trachten te 
begrijpen waarom zelfmoord een oplossing 
zou zijn’. Het is een conditio sine qua non voor 
verdere hulpverlening: mee op de afgrond 
zitten, erkennen hoe het daar is om pas na-
dien te nuanceren, grijstinten aan te brengen,  
vernauwing open te trekken enzovoort. 

Referentiekader

Empathie met de suïcidale wens is een sleu-
telconcept. Het is nodig je in het referentie-
kader van de cliënt te begeven. Enkel dit 
maakt het mogelijk om samen te trachten te 
begrijpen wat de cliënt suïcidaal maakt en 
wat dit betekent. Men beschouwt suïcidaal 
gedrag dus niet als een onredelijke act 
maar als een inspanning om een ondraag-
lijke situatie of lijden te stoppen. 

Verhaal

Het is de taak van de hulpverlener om 
tot een gedeeld begrip te komen. Hier-
toe is het zelf-narratief van de cliënt 
belangrijk. Alleen wanneer het verhaal 
achter de suïcidaliteit kan gedeeld wor-
den, kan er gemeenschappelijke grond 
zijn om een therapeutische relatie op te 
bouwen. Bv.: “Ik zou willen dat je me 
in je eigen woorden vertelt hoe het is  
gekomen dat je die poging hebt gedaan. 
Ik wil je verhaal horen en zal gewoon 
naar je luisteren.”

Beschermend effect

Een eerste - misschien paradoxale - taak van 
de hulpverlener die aan preventie wil doen is 
dan ook preventie uit zijn hoofd zetten. Dit is 
een scherpe formulering om te zeggen dat 
je niet mag gefixeerd zijn op het verhinderen 
van zelfdoding want dan is er geen mentale 
ruimte meer over om de suïcidaliteit te ex-
ploreren. Vanuit de literatuur wordt aangera-
den om als hulpverlener een open, niet-oor-
delende en ondersteunende houding aan te 
nemen. De therapeutische relatie heeft een 
belangrijk beschermend effect! 

 
 Meer info? 

www.aeschiconference.unibe.ch of 
Building a Therapeutic Alliance With the 
Suicidal patient. K. Michel & D. Jobes 
(eds.). 2010. APA Books.

 

 MARIJKE VANDERVOORT, 
 VORMINGSWERKER,  CLIËNTGERICHT  
 PSYCHOTHERAPEUT CGG KEMPEN
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Voor de suïcidant is er de afgrond en achter hem het zonnige leven. Het is bijna letterlijk levensnoodzakelijk voor je cliënt om 
als hulpverlener naast hem op die bank te gaan zitten en mee de afgrond in te durven kijken.
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De ernst van de suïcidaliteit kan sterk wisselen waardoor personen 
kunnen wisselen van minder ernstig naar ernstig suïcidaal en vice 
versa.

Deze werkinstrumenten helpen de hulp-
verlener om de ernst van de suïcidaliteit 
van de hulpvrager te bepalen. De hulp-

vragenlijst vraagt door naar de suïcide-ideatie, 
de omstandighedenschaal van de Suicide 
Intent Scale (SIS) informeert naar de omstandig-
heden vlak voordat en nadat iemand zich pro-
beerde te verwonden of beschadigen. 

Werkinstrumenten
Hulpvragenlijst en Suicide Intent Scale (SIS)

 

 - Hoe vaak denkt u aan suïcide? (af en toe,  

dagelijks, voortdurend) 

 - Hoe intens denkt u aan suïcide? (als vluchtige 

gedachten, als obsessie, als nachtmerrie) 

 - Hoe wanhopig voelt u zich nu? (bij vlagen, 

voortdurend, erger dan ooit) 

 - Komen er in uw gedachten ook beelden van 

suïcide naar boven? (heldere beelden van 

mogelijke methoden, springen of een vuur-

wapen hanteren, of alleen gedachten) 

 - Hoe indringend zijn gedachten aan en  

beelden van suïcide? (overweldigend,  

oncontroleerbaar of vluchtig, voorbijgaand 

en controleerbaar) Beangstigen deze  

gedachten of beelden u? 

 - Heeft u impulsen om toe te geven aan uw 

verlangen om suïcide te plegen? Bent u 

bang om de controle over uzelf te gaan 

verliezen? Heeft u zichzelf in de hand? 

 - Wat is aantrekkelijker voor u: de gedachte aan  verder leven of aan sterven? Zou u liever door willen leven, of leeft u alleen nog maar in afwachting van uw sterven? 
 - Als u aan uw eigen dood denkt, heeft u dan veel ver-driet of moet u dan veel huilen? (emotionele kleur kan onverschillig zijn of lijken, of juist zeer aangedaan)  - Heeft u al een plan gemaakt over hoe u een eind aan uw leven zou kunnen maken? Heeft u een voor-keur voor een methode, plaats, datum?  - Heeft u al voorbereidingen getroffen in die richting? (tijden genoteerd dat treinen een spoorwegover-gang passeren, medicijnen gespaard, touw klaarge-legd, afscheidsbrief geschreven, al een keer boven op de flat gestaan) 

 - Hoeveel haast heeft u met uw wens om suïcide te plegen? (is er nog enige tijd, of is er grote haast om vandaag nog suïcide te plegen) 
 - Welke dingen houden u tegen om suïcide te ple-gen? (familieleden, nog enige hoop op verbetering, eerst nog zaken afmaken) 
 - Wat zou u bereiken als u suïcide zou plegen?  (eindelijk rust, overleden dierbare terugzien, geen pijn meer voelen, het voor anderen makkelijker  maken, wraak nemen, anderen duidelijk maken hoe wanhopig u bent) 

 - Welke zijn de consequenties van uw suïcide voor anderen? (ernstig leed voor achterblijvenden, goed voor hen dat ik er niet meer ben, laat me koud) 
Graden van ernst
Aan de antwoorden op deze en soortgelijke vragen kan de hulpverlener verschillende graden van ernst van de suïcide-ideatie afleiden. Grofweg kunnen vier niveaus worden onderscheiden. 

1. Lichte mate: 
Iemand heeft af en toe vluchtige gedachten aan suïcide, heeft niet nagedacht over een plan, denkt eigen-lijk niet dat hij suïcide zal plegen, kan ook nog aan  andere dingen denken, realiseert zich mogelijke con-sequenties voor familie en vrienden maar speelt met het idee als mogelijkheid. De persoon lijkt controle over suïcide-impulsen te hebben en wil veel liever  leven dan sterven. 

2. Ambivalentie: 
Iemand wil zowel suïcide plegen als doorgaan met leven. Suïcidaliteit staat in het teken van een breuk met anderen, het is gericht op teleurstellingen in de relationele sfeer en er zijn soms gedachten aan wraak. Suïcidaliteit is hier sterk impulsief gekleurd, en uitge-breide plannen of voorbereidingen zijn niet gemaakt. De persoon wil sterk afwisselend dan weer dood, dan weer leven. 

3. Ernstige mate: 
Iemand heeft voortdurend gedachten aan en beelden van suïcide in zijn hoofd, voelt zich wanhopig, kan  nergens anders meer aan denken, voelt zich sterk aangetrokken tot suïcide, heeft al verschillende  methoden overwogen, heeft al een uitgebreid plan  gemaakt met verschillende voorbereidingen, denkt dat het voor anderen beter is als hij er niet meer is maar kan de suïcide nog enige tijd uitstellen.  Afscheidsbrieven zijn soms overwogen of geschreven. De persoon wil veel liever sterven dan doorgaan met leven, is benauwd voor de eigen impulsiviteit.

4. Zeer ernstige mate: 
Iemand is wanhopig, kan alleen nog maar aan suïcide denken, heeft geen oog voor mogelijke consequenties voor achterblijvers, heeft een uitgebreid plan klaar en mogelijk reeds geoefend. De persoon is slapeloos en emotioneel ontredderd, heeft zichzelf niet meer onder controle. Blikvernauwing treedt op (tunnelvisie, het pre-suïcidale syndroom), hij is moeilijk aanspreekbaar, wil soms niet meer communiceren, is onrustig en  radeloos, heeft geen energie meer om nog door te  leven, wil ook helemaal niet verder leven, kan niet  langer wachten om suïcide te plegen, elk moment kan in een impuls leiden tot suïcide. 

Deze vier niveaus zijn niet sterk afgebakend, ze lopen in elkaar over. De ernst van de suïcidaliteit kan sterk wisselen waardoor personen kunnen wisselen van minder ernstig naar ernstig suïcidaal en vice versa. Niet iedereen zal precies passen in de omschrijvingen van de verschillende niveaus.
Bron: Ad Kerkhof & Cornelis Van Heeringen, 2000

Hulpvragenlijst: doorvragen 

naar de suïcide-ideatie
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1. Was er iemand in de buurt toen u probeerde uzelf iets aan te doen? (bijvoorbeeld in dezelfde kamer 

of aan de telefoon) 

Isolatie

 � Iemand aanwezig (score: 0) 

 � Iemand in de buurt of in contact (bijvoorbeeld via de telefoon) (score: 1)

 � Niemand in de buurt of in contact (score: 2) 

2. Op welk tijdstip heeft u het gedaan? Verwachtte u iemand? Zou er iemand kort erna binnenkomen? 

Wist u dat u lang de tijd had vooraleer iemand binnen zou komen? Of heeft u niet over die mogelijkheid 

gedacht?

Tijdstip

 � Zodanig dat interventie waarschijnlijk is (score: 0)

 � Zodanig dat interventie onwaarschijnlijk is (score: 1)

 � Zodanig dat interventie zo goed als uitgesloten is (score: 2)

3. Heeft u iets gedaan om te voorkomen dat men u zou vinden? (bijvoorbeeld de telefoon uit- 

geschakeld of briefje op de deur)

Voorzorgsmaatregelen tegen ontdekking en/of interventie

 � Geen voorzorgsmaatregelen (score: 0)

 � Passieve maatregelen, zoals anderen ontlopen, maar niets doen om  

hun interventie te verhinderen (score: 1)

 � Actieve maatregelen (bijvoorbeeld alleen in een kamer met deur op slot) (score: 2)

4. Heeft u nadat u zich had verwond of vergiftigd nog naar iemand gebeld om te zeggen wat u heeft 

gedaan?

Handeling om hulp te krijgen na de poging

 � Bracht mogelijke hulpverlener op de hoogte (score: 0)

 � Contacteerde hulpverlener, maar bracht hem of haar niet op de hoogte van poging (score: 1)

 � Zocht geen contact met hulpverlener (score: 2)

5. Heeft u nog dingen gedaan zoals rekeningen betaald, afscheid genomen of een testament gemaakt toen u besloten had uzelf te vergiftigen of te verwonden?
Laatste handeling met het oog op de dood

 � Geen (score: 0)
 � Patiënt heeft overwogen bepaalde zaken af te wikkelen of heeft dat inderdaad gedaan (score: 1) � Definitieve regelingen getroffen (bijvoorbeeld testament gemaakt, bezittingen weggegeven,  zich verzekerd) (score: 2)

6. Had u veel voorbereidingen getroffen? Had u er lang aan gewerkt door bijvoorbeeld lange tijd pillen te sparen?Mate van planning
 � Geen voorbereiding (geen plan) (score: 0)
 � Nauwelijks of minimale voorbereiding (score: 1) � Uitvoerige voorbereiding (gedetailleerd plan) (score: 2)

7. Heeft u één of meer afscheidsbrieven geschreven? Zo ja: Aan wie? Zo nee: Heeft u er aan gedacht één  te schrijven?

Afscheidsbrief
 � Noch een brief geschreven, noch eraan gedacht (score: 0) � Aan gedacht om één te schrijven, maar niet gedaan (score: 1) � Brief geschreven, of geschreven maar weer verscheurd (score: 2)

8. Heeft u in het afgelopen jaar tegen buren, vrienden en/of familie, impliciet of expliciet, gezegd dat u uzelf iets zou aandoen?

Uitlating vooraf over plannen
 � Geen (score: 0)
 � Dubbelzinnige of bedekte uitlatingen (score: 1) � Ondubbelzinnige uitlatingen (score: 2)

SIS omstandigheden score ……… / 16         
Hoge suïcidale intentie bij  

mannen (score van 5 of meer) 
vrouwen (score van 6 of meer)9. Welke gevoelens had u tegenover leven en dood? Had u sterker het gevoel te willen leven, dan te willen  sterven? Of kon het u niet schelen of u zou leven of sterven?

Ambivalentie ten opzichte van het leven
 � Respondent wilde niet sterven (score: 0)
 � Het kon respondent niet schelen of hij/zij zou leven of sterven (score: 1) � Respondent wilde sterven (score: 2)

Nederlandse versie, overgenomen uit de IPEO, Instrument voor Psychosociale  Evaluatie en Opvang, ontwikkeld door Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, UGent.

De omstandighedenschaal van de SIS onderzoekt de  

objectieve omstandigheden van een zelfmoordpoging.  

Gecombineerd met een vraag naar de ervaren ambivalentie 

ten opzichte van het leven uit de zelfrapportageschaal van 

de SIS, wordt dit instrument gebruikt voor risico-inschatting.
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fit in je hoofd?

1,2,3,..., 

10 stappen

Interview met Bart Van Hoof

Onderschrift

Bart Van Hoof

Opvallend is wel dat onze cijfers stabiel blijven of licht 
dalend zijn over de jaren heen, terwijl deze van Neder-
land stijgen. Bovendien weten we dat de crisis invloed 
heeft op suïcidale gedachten en ook een verhoogd 
werkloosheidscijfer houdt verband met een verhoogd 
suïcidecijfer. Desondanks zijn onze cijfers in 2010 
met drie procent gedaald tegenover deze van 2009.  
Ze blijven alarmerend hoog, maar ze zijn toch gedaald 
in een zogenaamd crisisjaar, al verwachten we niet 
dat die daling zich zal verderzetten in 2011.

Op onderzoeksvlak vinden we geen sluitend cau-
saal verband. Onderzoek heeft duidelijk aangetoond 
dat suïcidaliteit een complex en multifactorieel be-
paald probleem is, suïcidaal gedrag is het gevolg van 

een combinatie van verschillende oorzaken. Toch 
zijn er wel wat aanwijzingen die mogelijke verklarin-
gen kunnen geven. Eén verklaring voor de hoge cij-
fers is de negatieve beeldvorming rond geestelijke  
gezondheid en geestelijke gezondheidszorg. Er rust 
een stigma op. Ik vernoem de geestelijke gezond-
heidszorg, omdat we weten dat bij 9 op de 10 mensen 
die sterven door zelfdoding, voorafgaande psychische 
problemen zijn vastgesteld. Een tweede verklaring is 
de bereikbaarheid van die zorg. Wanneer mensen dan 
toch de stap zetten naar hulpverlening, zijn er vaak 
wachttijden, waardoor ze niet meteen geholpen wor-
den. En er is ook de factor betaalbaarheid. Psychothe-
rapie wordt nog steeds niet terugbetaald. 

In Vlaanderen trachten we nu de toegankelijkheid tot 
de hulpverlening te verhogen via de huidige experi-
menten die er lopen met eerstelijnspsychologische 
functies. Deze functies worden momenteel ingezet op 
laagdrempelige punten 
waar mensen met psy-
chische problemen in 
eerste instantie komen 
aankloppen, zoals de 
huisartsenpraktijken, 
de wijkgezondheids-
centra, de OCMW’s, de 
CAW’s. 

Hoe pakt het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 
die oorzaken aan?

Daar hebben we verschillende strategieën voor. 
Een eerste strategie richt zich bijvoorbeeld op het 
bevorderen van geestelijke gezondheid bij het in-
dividu en de samenleving. Daarbij zetten we hard 
in op een positieve beeldvorming rond geestelijke 
gezondheid. Denk aan de Fit in je hoofd-website  
(www.fitinjehoofd.be), waar mensen tips terugvinden 
(zie illustraties) en waar ze ook een test kunnen doen 
omtrent mentale veerkracht. De score geeft geen di-
agnose, maar is deze laag, dan kunnen mensen nog 
andere tests doen en automatisch krijgen ze ook en-
kele tips aangereikt. Het is eigenlijk een website die 
zich richt op zelfzorg. Bij de lancering is die website 

meteen gecrasht omdat meer dan 100.000 bezoekers 
de test hebben ingevuld. Dat geeft aan dat heel wat 
mensen op zoek zijn naar adequate informatie.

Een tweede site die in 2012 met Vlaamse subsidies 
gelanceerd werd, is een nieuwe website waarbij 
Te Gek!? (nvdr: initiatief dat geestelijke gezondheid  
beter bespreekbaar wilt maken) samenwerkt met de 
Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid: 
www.geestelijkgezondvlaanderen.be Hier kunnen 
mensen de juiste informatie vinden over depressie 
en alle mogelijke pathologieën. Hiervoor zijn we echt 
met experts nagegaan wat nu precies de juiste infor-
matie is. Ook deze website heeft ondertussen al meer 
dan 50.000 bezoekers gehad. Daarnaast proberen we 
ook via de culturele concerten van Te Gek!? heel wat  
mensen taboedoorbrekend te bereiken. 

Het is geen geheim dat we in België niet goed scoren als we onze suïcide-
cijfers vergelijken met andere Europese landen. Kan je daar een verklaring 
voor geven?

Elk overlijden en elke zelfdoding moet gestaafd zijn met een medisch certificaat. 
Sommige overlijdens zoals een ongeluk of een vermeende zelfdoding gaan 
met een procedure gepaard, die dubbel wordt gecheckt. We lopen dus altijd 
1,5 jaar achter met de cijfers maar door de zorgvuldige controles zijn het wel  
correcte sterftecijfers. Als we naar de Vlaamse cijfers van 2010 kijken, dan stel-
len we in dat jaar 1.066 zelfdodingen vast. Dat zijn er ongeveer 18 op 100.000. 
Als je dat vergelijkt met onze omringende landen, dan scoren we even hoog als  
Frankrijk, maar beduidend hoger dan Engeland, Duitsland of Nederland, het 
buurland waar we onze cultuur het meeste mee associëren.

Het Vlaams  Actieplan   Suïcidepreventie:  
de ambitieuze strijd tegen  de statistieken

Elke dag maken bijna drie Vlamingen een einde aan hun leven. Tien keer 
zoveel mensen ondernemen een suïcidepoging. Daarmee behoren we 
tot de slechtste leerlingen van Europa. Om dat aantal te doen dalen 

voert de Vlaamse overheid sinds 2006 een gericht beleid ter preventie van 
depressie en zelfdoding. In 2012 lanceerde men een tweede Vlaams Actieplan  
Suïcidepreventie (VAS) met de bedoeling om tegen 2020 het aantal zelfdo-
dingen te doen dalen met 20 procent ten opzichte van het jaar 2000. Een 
ambitieus plan? Elke zelfdoding is er één te veel, dus men kan niet ambitieus  
genoeg zijn. Bart Van Hoof, raadgever geestelijke gezondheidszorg van Vlaams 
minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V), geeft 
tekst en uitleg.
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Daarnaast werken we rond de bereikbaarheid en 
toegankelijkheid van geestelijke gezondheidszorg. In 
Vlaanderen zijn er nu een tiental grote regio’s die be-
zig zijn met de hervorming van de geestelijke gezond-
heidszorg, de zogenaamde artikel 107-projecten, met 
de bedoeling om in netwerkverband goede zorgpaden 
te ontwikkelen, zodat er een continuïteit van de zorg is. 
Dit omdat we vaststellen dat mensen die zich ergens 
aanmelden, daar vaak niet op hun plaats blijken te zijn.

Ook stellen we vast dat we er niet snel genoeg bij zijn 
als het gaat over psychische problemen. Dus zijn er in 
deze regio’s mobiele (crisis)teams gecreëerd, waarbij 
ook huisartsen worden betrokken. Als er mensen zijn 
bij wie een suïcidaal gevaar dreigt, dan zijn er tele-
foonnummers beschik-
baar voor huisartsen. 
Een mobiel team wordt 
opgebeld en dat is bin-
nen de 24 uur aanwe-
zig. Er is overigens een 
verschil tussen crisis 
en urgentie, bij urgen-
tie moet je onmiddellijk 
aanwezig zijn. Daarvoor werken we samen met de 
spoedgevallendiensten in het project Integrale Zorg 
Suïcidepogers. Dit project helpt verpleegkundigen 
en spoedartsen in mogelijke zorgpaden voor suïcide-
pogers. Ze werken met het Instrument voor de Psy-
chosociale Evaluatie en Opvolging van suïcidepogers 
(IPEO). Dat maakt dat men, om het plastisch te zeg-
gen, niet langer de maag leegpompt van suïcide-
pogers en hen dan op straat zet, maar de huisartsen 
en het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg er direct 
bij betrekt. Er wordt een vervolgzorg aangeboden aan 
suïcidepogers. 

We werken ook aan een portaalsite waarbij de vrijwil-
ligers van de Zelfmoordlijn en Tele-Onthaal intensief 
met elkaar gaan samenwerken. De bedoeling is dat 
er 24 uur op 24 crisishulpverlening gegarandeerd zal 
worden. Ook willen we de websites die er zijn omtrent 
zelfdoding koppelen aan deze ene website. Een per-
soon in nood zal op de homepage zien waar hij telefo-
nisch of via chat terechtkan, maar ook nabestaanden 
en hulpverleners zullen er nuttige info vinden. In een 
latere fase zullen we ook de onlinehulpverlening ver-
binden aan deze portaalsite. Het is dan de bedoeling 

dat gebruikers met een onlinehulpverlener in contact 
kunnen komen of face to face ergens kunnen inteke-
nen. Dus we proberen de lijnen zo kort mogelijk te 
houden voor mensen met suïcidale gedachten.

Om even terug te keren op die beeldvorming.  
Suïcide blijft een gevoelig thema. Als men het taboe 
wil verminderen om het thema meer bespreekbaar 
te maken, moet men nadenken over hoe men dat 
wil aanpakken. Geeft het VAS daar richtlijnen voor?

Daarbij denk ik aan Werkgroep Verder, die instaat 
voor de opvang van nabestaanden, maar ook  
mediarichtlijnen uitschrijft. Die mediarichtlijnen zijn 
gericht naar de hoofdredacties van de geschreven 

of audiovisuele pers en 
stellen grosso modo dat 
men mensen triggert als 
er enkel op een sensa-
tionele of dramatische 
manier over zelfdoding 
wordt gesproken. Een 
duidelijk voorbeeld van 
deze triggering vond 

plaats in 2008, toen er op vrij korte tijd een aantal 
jongeren van een gebouw zijn gesprongen. Bepaalde 
kranten berichtten zeer gedetailleerd over de per-
soon en de plaats. Na vijf zelfdodingen heeft Werk-
groep Verder een brief gestuurd naar de hoofdre-
dacties met de vraag om bij een volgend slachtoffer 
dit niet te berichten. Iedere krant heeft zich daaraan 
gehouden en de zelfmoordvlaag is gestopt. Verder 
vragen de richtlijnen ook dat, als men over zelfdo-
ding schrijft, men steeds een breder perspectief han-
teert. Er is nooit één oorzakelijke verklaring voor een 
zelfdoding. Ze vragen ook altijd om een expert aan 
het woord te laten om duiding te geven en zo weinig 
mogelijk te berichten over de methode. 

Hoe meer er over zelfdoding gesproken wordt, hoe 
beter. Maar dit gebeurt best op een niet-sensatio-
nele manier. Het klopt niet dat wanneer iemand suï-
cidale gedachten heeft, er niet over suïcide gepraat 
mag worden, omdat dat zou triggeren. Maar het 
praten moet wel op een juiste empathische manier  
gebeuren. 

Het VAS richt zich specifiek naar enkele risicogroe-
pen. Bepaalde risico’s zijn gerelateerd aan leeftijd en 
geslacht. Ouderen lijken mij daarbij een uitdaging? 

Bij jongeren is het aantal zelfdodingen eerder laag, 
maar zij doen wel veel zelfdodingspogingen. 1 op de 
20 pogingen ‘lukt’. Bij ouderen is dat 1 op de 4. Waar 
men bij jongeren nog vaak over een cry for help kan 
spreken, is de daadkracht bij ouderen die eruit willen 
stappen veel groter. De babyboomgeneratie is immers 
opgegroeid in een tijdperk van vrijheid, zelfstandig-
heid en zelfbeschikkingsrecht. Het taboe op geeste-
lijke gezondheidszorg is ook veel groter bij ouderen 
dan bij jongeren. 

We proberen die ouderen 
natuurlijk ook te berei-
ken. We hebben nu een 
programma voor hen, de  
Zilverwijzer. En het Actie-
plan stelt ook dat we de 
netwerken willen verster-
ken rond ouderen die een-
zaam zijn of risicogedrag 
vertonen. We willen een netwerk maken van mensen 
die regelmatig contact hebben met die ouderen om 
hen op die manier uit hun eenzaamheid te halen. Dat 
is wat het VAS, maar ook het beleid rond geestelijke 
gezondheidszorg uitademt: de zorg zo veel mogelijk 
vermaatschappelijken.

Binnen de huizenvandeMens hebben we een  
project De sokken van de olifant. Dit is een  
begeleidingspakket waarbij we volwassenen  
ondersteuning bieden in hun begeleiding van kin-
deren in rouw, ook bijvoorbeeld na een zelfdoding. 
In de praktijk betekent dat concreet dat we regel-
matig ouders, maar ook leerkrachten over de vloer 
krijgen. Is er binnen het VAS iets uitgewerkt voor 
scholen? 

Sinds 2008 hebben we preventiecoaches geestelijke 
gezondheidszorg. Er is er één per provincie. Bedoe-
ling is dat zij samenwerken met secundaire scholen en 
de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) aan een 
geestelijk gezondheidsbeleid in die scholen. Samen 
stellen ze een onderwijsmatrix op. Er worden geen 
individuele lessen gegeven over zelfdoding, maar  

het thema wordt ingebouwd in een jaarprogramma.  
Dit verbindt twee strategieën: de geestelijke gezond-
heid van individuen verbeteren en de jongeren als 
risicogroep aanpakken. De coaches gaan naar een 
school en daar worden zowel risicofactoren als  
beschermende factoren voor leerlingen naar voor  
gebracht. Ook ouders, leerlingen en leerkrachten  
worden daarin betrokken. Risicoleerlingen, zij die bij-
voorbeeld slechtere resultaten halen of uitvallen op 
school omdat er problemen zijn thuis, worden vanuit 
de school van opvang voorzien of er komt opvang 
buiten de school. Dit was een eerste fase in het pro-
ject, maar doordat het zoveel succes had, is het de 
bedoeling in alle CLB een ‘train-de-trainerproject’ te 
doen, waarbij de coaches hun knowhow doorgeven 

aan de CLB. Dat 
loopt af eind 2013. 
Dan hebben de CLB 
die knowhow in prin-
cipe zelf in handen. 

Wat rouwen betreft, 
kan er contact opge-
nomen worden met 

de preventiecoaches. Men kan kijken of er op één 
of andere manier kan samengewerkt worden. Dat is 
trouwens ook een standaardantwoord dat we geven 
naar scholen toe; werk nooit individueel maar steeds 
ingebed in een netwerk. Die coaches hebben heel wat 
partners met wie ze kunnen samenwerken. 

Illustraties: “Fit in je hoofd” Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid.  

 BRITT FINAUT,  
 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS DIKSMUIDE

Vind jezelf  oké. Praat erover. Beweeg. Probeer iets nieuws uit. Reken op je vrienden. Durf  nee te zeggen. Ga ervoor. Durf  hulp te vragen. Gun jezelf  rust. Hou je hoofd boven water.En hoe blijf  jij
fit in je hoofd?
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10 stappen
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fit in je hoofd?

1,2,3,..., 

10 stappen

“Een verklaring voor de hoge 
cijfers is de negatieve beeld-

vorming rond geestelijke  
gezondheid.”

“Hoe meer er over zelfdoding 
gesproken wordt, hoe beter. 
Maar dit gebeurt best op een 

niet-sensationele manier.”
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Cindy De Meyer: “Het relaas van René doet ons nadenken over onze 
eigen rol als moreel consulent: moeten/kunnen we er iemand van 
weerhouden om zelfmoord te plegen?”

te moeilijk. Dit realiseerde hij zich maar beetje bij beetje. 
Hij vreesde vereenzelvigd te worden met aids: hij was 
niet René met al zijn positieve en negatieve kanten, 
maar hij werd ‘diegene met aids’. Een normaal leven 
werd onmogelijk.

Zo niet verder

Op relatievlak liep het niet zo goed. Hij investeer-
de telkens in een vaste relatie maar het liep steeds  
verkeerd af. Zijn ziekte schrikte zijn partners keer op 
keer af. Dit was ook zo bij zijn toenmalige partner.  
En rond deze partner draaide ook heel wat. René hield 
heel veel van hem maar kon het verstoppen van de  
homoseksuele relatie voor de buitenwereld niet meer 
aan. Hij wou leven, maar hij wou een normaal leven 
(met z’n tweeën op restaurant gaan, naar de cinema 
enzovoort). René vertelde me zelf dat hij een grote druk 
op z’n partner uitoefende om z’n coming-out te doen. 
En hij bedeelde z’n partner ook een grote rol toe in zijn 
mogelijkheid tot geluk: hij liet hem weten dat het voor 
hem zo niet verder kon en dat hij zelfmoord zou plegen. 

Plot

Hij vroeg ook euthanasie aan. Op een dag stond 
ik naast hem op intensieve zorgen. Hij zag me niet,  
misschien hoorde hij me wel. Hij had geprobeerd 
uit het leven te stappen maar het was mislukt, zoals 
we dit dan zeggen. René kwam stilaan uit z’n coma 
en weken daarna wenste hij me opnieuw te spre-
ken. Om een aantal dingen anders te formuleren in 
zijn afscheidsrede. En om te laten weten dat er nog  
anderen ingeschakeld waren in zijn ‘plot’ zoals hij het 
zelf noemde: zijn buurvrouw was op de hoogte van 
z’n zelfmoordplannen. Zij wist waar zijn testament 
lag, waar z’n laatste wensen ook lagen en ze had een  
sleutel van z’n appartement. Zij was ook diegene 
die alle mensen telefonisch zou verwittigen van het  
overlijden. En hij volhardde. René was een heel  
theatraal iemand in alles wat hij deed. Hij koos dan 
ook de tweede keer voor een theatrale dood: hij stak  
zichzelf in brand in zijn wagen.

Vertellen over zijn leven

Het relaas van René doet ons niet alleen nadenken over 
onze eigen rol als moreel consulent: moeten/kunnen we 
er iemand van weerhouden om zelfmoord te plegen? 
Maar ook over de geschiedenis van de kijk op homosek-
sualiteit. René kwam me eigenlijk twee dingen vragen: 
zijn plechtigheid vastleggen en er een boodschap in 
verwerken. Hij wou dat ik de plechtigheid eindigde met 

een oproep tot aanvaarding van homoseksualiteit en 
tot begrip en verdere preventie en opvang van seropo-
sitieven en aidspatiënten. En eigenlijk kwam hij me ook  
vragen om niet alleen te sterven. Want hij zei wel dat hij 
geen schrik had om te sterven en om fysiek alleen te zijn 
in de momenten net voor z’n dood, maar hij wou altijd dat 
er mensen mentaal bij hem zouden zijn, mee zijn in zijn  
verhaal. Dit was geen morele begeleiding naar de dood 
toe. Hij is bewust op zijn dood afgegaan, heeft zijn  
uitvaartplechtigheid geregeld en sprak zich als  
vrijzinnig mens uit voor crematie. Maar hij wou me ver-
tellen over zijn leven en dat heeft hij ook gedaan.

 CINDY DE MEYER, 
 MOREEL CONSULENT KRIJGSMACHT

 

René 

In 2000 kwam René voor het eerst op gesprek. In 
2003 voerde ik de afscheidsrede op zijn vrijzinnig 
humanistische afscheidsplechtigheid. De ceremo-

nie waar we samen aan gewerkt hadden, tot in de de-
tails. Want René wou uit het leven stappen en had z’n 
plechtigheid bij me ‘besteld’.

Diegene met aids

Een van de vele zaken waarmee René worstelde 
was zijn ziekte: aids. Bijna 20 jaar geleden was hij 
besmet geraakt met het virus. Op het laatst was 
hij werkzaam bij het Aids Informatieteam (AIT) van  
Defensie. Hij kreeg daar heel veel tijd om voordrachten 
te geven in de eenheden, waarvoor hij dankbaar was.  
Vier jaar werkte hij voor het AIT tot hij uiteindelijk 
thuisbleef om niet meer terug te keren. In het AIT 
had hij een fijne tijd, maar het was ook een harde tijd. 
De voortdurende confrontatie met zijn ziekte lag hem  

Over leger, leven en dood

Een aantal moreel consu-
lenten werkt binnen zeer 
bepaalde contexten: de 

luchthaven, de visserij, het le-
ger. Boeiende plekken waar veel 
mensen samenkomen en waar 
mensen zijn… zijn ook spannin-
gen, moeilijkheden en zelfdoding. 
Zowel binnen begeleiding als bin-
nen de uitvaartzorg, komt suïcide 
als thema aan de oppervlakte en 
levert het diepmenselijke, aangrij-
pende confrontaties op. Twee col-
lega’s vertellen…
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Geert

Voorjaar 2008. Ik ontvang een brief uit de 
hulpgevangenis in Leuven. Een militair, in  
voorhechtenis, vraagt om een bezoek. De 

brief is handgeschreven en verraadt niets over de  
situatie van mijn toekomstige cliënt. Als consulent 
mag ik Geert bezoeken in de ruimtes voorzien voor de 
consultaties met de advocaten. Gevangenissen zijn 
mij vreemd. Later zal blijken dat de hulpgevangenis 
van Leuven altijd de plek zal blijven waar ik de meest 
indringende gesprekken had. De vraag wat totale 
vrijheidsberoving doet met een mens, zal me blijven 
achtervolgen.

Open kaart

Half april ontmoet ik Geert voor het eerst. We zitten 
recht tegenover elkaar, gescheiden door een tafel. 
Heel uitend vertelt hij over het drama in zijn leven, hoe 
die ene daad het leven van vele dierbaren heeft stuk- 
gemaakt, hoe hij zich voorbereidt op zijn proces, hoe hij 
tijdens het proces het weerzien zal ervaren met de bur-
gerlijke partij. Zijn verhaal is overstelpend, hij bespaart 
me geen details, hij pleit schuldig, wil open kaart spe-
len en allesbehalve overkomen als een zelfverklaarde 
underdog. Hij wil zich voorstellen hoe hij werkelijk is: 
ooit een carrièregerichte militair, nu een gedetineerde, 
gevangen in een wereld vol kwelling en spijt, veel spijt. 
Merkwaardig dat hij reeds van bij de eerste ontmoeting 
open kaart wil spelen, zonder dat ik er hem om vraag. 
Hij houdt zich kranig en vertelt hoe hij zijn dagen vult 
met vooral literatuur. Zijn helden zijn Nietzsche en Jung, 
dus veel praatvoer. Zijn leiderstalent wordt door directie 
en cipiers opgemerkt en hij krijgt enkele verantwoor-
delijkheden zoals bibliotheekbeheer en keukenlogistiek. 
Het geeft zijn zelfbeeld een boost, zo krijgt hij in deze 
microwereld toch een status.

Draad van het leven

Tussen onze ontmoetingen door schrijft hij mij regel-
matig brieven, hij vraagt tussenkomst om de band 
met zijn zonen te herstellen, hij schrijft een kaart vol  
medeleven als mijn moeder sterft. Zijn openheid 
en belangstelling voor de wereld laat vermoeden 
dat Geert klaar is om na zijn proces – hij hoopt op  
vrijspraak - de draad van het leven opnieuw op te nemen.

Nervositeit en vertwijfeling

Voorjaar 2009. De tijd vordert en het proces is in zicht. 
De gesprekken krijgen een andere wending, nervositeit 
en vertwijfeling winnen van hoop. De gesprekken over 
de inhoud van het proces worden technisch, maar even-
goed babbelen we over de vormelijkheid van het proces, 
zoals de vestimentaire code: zal hij zijn baard scheren? 
Zal hij een das dragen? Is het juist dat lichtblauw mild-
heid uitstraalt? Hij vertelt dat het een steun zou beteke-
nen als ik aanwezig zou zijn tijdens het proces en we 
spreken af dat ik de tweede procesdag bijwoon, want 
de eerste wordt de akte van beschuldiging voorgelezen 
en zal zijn advocaat de toeverlaat zijn. Dus: tot maandag!

Verlamd

Die maandag zien we elkaar niet terug. Geert heeft 
zich het weekend ervoor in de cel opgehangen. Het 
nieuws bereikt me via de administratie van de hulp-
gevangenis. Tijdens de uitvaart ontmoet ik zijn twee  
zussen, verlamd door verdriet. Ik heb nog contact met hen.

Afscheidsbrief

Twee maanden na zijn zelfdoding ontvang ik een 
groot, zwaar postpakket van de hulpgevangenis, met 
de boeken van Geert. Ik besef dat dit gepland was, 
wanneer hij precies deze beslissing nam zal ik nooit 
weten. Maar dat doet er niet meer toe: ik koester liever 
de boeken met de vele aantekeningen die hij maakte 
na onze gesprekken, ze zijn voor mij de afscheids-
brief die hij nooit heeft geschreven. Ik zal Geert altijd 
herinneren bij monde van een uitspraak van schrijver  
Henning Mankell: “Het kwaad zit niet in ons of in om 
het even wie. Ik heb nog nooit een slecht mens ont-
moet. Ik heb wel mensen ontmoet die verschrikkelijke 
dingen hebben gedaan.” 

(Omwille van privacy werden namen en details in deze casussen aangepast.)

 ANNIE VAN PAEMEL, 
 DIENSTHOOFD MOREEL  
 CONSULENTEN DEFENSIE

 

Annie Van Paemel: “Ik koester liever de boeken met de vele aan-
tekeningen die hij maakte na onze gesprekken, ze zijn voor mij de 
afscheidsbrief die hij nooit heeft geschreven.”
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Een blik van 
binnenuit,  

getuigenissen 
van suïcide-

pogers
“Ik merk dat hulpverleners het ontzettend 
moeilijk vinden om over suïcide te praten. Ik 
zeg dan eerlijk: het is ook verdraaid moei-
lijk, maar je mond dicht houden werkt in elk 
geval niet. Ik adviseer om er niet voor weg 
te lopen. Het kan iedereen overkomen, ook 
die hulpverlener, diens partner, hun kind. 
Mensen staan daar niet bij stil. Er is nog 
steeds een groot taboe rond dit onderwerp.”

“De dood hield me eigenlijk helemaal niet  
bezig, maar het leven deed me elke dag 
zeer, en daar wilde ik vanaf. Ik dacht: ik kan 
toch niks meer bereiken, dus geef mij maar 
rust. Dat was alles wat ik wilde: rust in mijn 
hoofd, en niet meer de pijn van het leven 
voelen. En ik wist: of ik nou wel of niet leef, 
de anderen leven toch wel door. Ofwel: het 
maakt geen verschil, behalve dat ik mijn 
rust heb.”

“Ik had niemand in mijn omgeving met wie 
ik over mijn gedachten kon praten. Het is 
taboe omdat het in de aard van de mens zit 
te willen leven. Later zeiden mensen: je bent 
nog zo jong, je kunt nog zoveel leren, nog 
zoveel doen! Dat werkt niet, want dat zie of 
voel je helemaal niet zo.”

“Ik zat in die nauwe tunnel van gedachten 
en was niet in staat om aan iets anders te 
denken. Het lukte me niet mijn gedachten 
te doorbreken. Het is een vorm van ziek 
zijn, zoals manie en depressie ziektever-
schijnselen zijn als alles irreëel wordt. Als je 
alle schuld bij jezelf legt, alles alleen maar  
negatief kunt zien… Als je de dingen niet 
meer in verband kunt zien, en niet meer 
kunt zeggen: nou moet ik even ophouden 
en aan iets goeds denken… Je bent daar 
gewoon niet toe in staat.”

“Het is geen moment in me opgekomen wat 
het voor anderen zou betekenen als ik dood 
zou zijn. Dat mijn ouders een kind zouden 
verliezen? Niet aan gedacht.”

“Ik heb het er naderhand in het ziekenhuis 
wel over gehad met zowel mijn vader als 
mijn moeder. Ze vroegen ook: ‘wil je nu 
nog wel leven?’ Het antwoord was nee. Het 
ging niet over dood willen. Het gevoel was 
hetzelfde: dit niet meer willen. Ik had geen 
gedachten over een nieuwe poging, maar ik 
vond het wel heel erg dat ik weer in dezelfde 
situatie zat als ervoor. Van mij mocht het al-
lemaal ophouden. Het voelde ook wel een 
beetje sneu dat zelfs dat niet gelukt was. Ik 
schaamde me vreselijk. Ik wilde niet veel, en 
het enige wat ik wilde lukte niet eens. Dat 
geeft je nog sterker het gevoel niet in staat 
te zijn om ook maar iets te volbrengen.” 

Uit: Een tweede leven. Ware verhalen over zelf-
moordpogingen. Monique Janssens & Jan Swinkels. 
2008. Scriptum.
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Sinds 2002 kan wie ondraaglijk fysiek of psychisch lijdt, 
als gevolg van een ernstige en ongeneeslijke, door 
ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening, bij wet 
een verzoek tot euthanasie formuleren. De voorbije  
tien jaar geraakte de idee meer en meer ingeburgerd 
binnen de zorg voor terminaal, fysiek zieke patiënten. 
De wet laat echter ook psychisch zieke mensen, die 
lijden aan een niet-terminale psychiatrische stoornis, 
de mogelijkheid 
tot euthanasie. De 
praktijk ziet er hier 
echter een stuk 
minder toeganke-
lijk uit. Met als gevolg dat een aantal suïcidegevallen 
wel eens zouden kunnen worden begrepen als een 
verkapte vorm van euthanasie. En omgekeerd de 
mogelijkheid tot euthanasie wel eens een uitweg uit 
de suïcideval zou kunnen betekenen. Meer nog, de  
nodige ademruimte tot een tweede leven zou  
kunnen bieden.

Doodswens

Suïcide en euthanasie als gevolg van een ondraaglijk 
psychisch lijden vinden elkaar in een allesoverheer-
sende doodswens. Daaronder ligt veelal de wens naar 
een ander, beter leven en het pijnlijke besef van de 
onhaalbaarheid ervan. Op een bepaald moment wordt 
dan ook bewust de balans opgemaakt en lijkt de dood 

de minst slechte uitkomst. Een existentiële keuze die 
voorbijgaat aan het vaak impulsieve karakter eigen 
aan een acute zelfdoding. De doodswens berust  
immers op een intacte, dus niet pathologisch  
vervormde realiteitszin, waarbij de patiënt er cognitief 
toe in staat is tot een weloverwogen beslissing te ko-
men. Hij heeft inzicht in de aard van zijn situatie, de 
verschillende al dan niet nog openstaande behandel-
opties en de consequenties van zijn besluit. Hij beseft 
ook dat zijn draagkracht een eventuele leniging van 
zijn leed op lange termijn niet meer kan bolwerken. 
Daartoe is er een te groot onevenwicht ontstaan ten 
aanzien van de draaglast van zijn leven nu.

Suïcide versus euthanasie

Vergelijken we (balans-)suïcide en euthanasie, botsen  
we op het feit dat zelfdoding een zeer eenzaam  
gebeuren is en bovendien onzeker qua afloop. Het 
sterven gebeurt op een pijnlijke, weinig waardige  
manier en veelal onder de nodige tijdsdruk, in 
de hoop niet voortijdig te worden gevonden.  

Het gemis aan een volwaardig afscheid heeft  
verregaande repercussies voor de achterblijvenden 
en de ongewilde betrokkenheid in de dood van een 
ander laat onuitwisbare sporen na bij politie-agenten,  
machinisten, ambulanciers, brandweerlui, art-
sen, hulpverleners allerhande, voorbijgangers, bui-
tenstaanders… Euthanasie daarentegen biedt de 
kans om in verbinding te sterven, met oog voor  

een gedragen 
a f s c h e i d s -
proces tussen  
p a t i ë n t  e n 
naastbestaan-

den. Het gebeuren verloopt op een zachte, pijnloze 
en waardige manier, zonder tijdsdruk en is zeker qua 
afloop. Tot op het laatste moment kan ook worden  
afgezien van de wens tot sterven. 

Uit interviews en gesprekken met mensen die de 
vraag naar euthanasie op grond van hun psychisch  
lijden stellen, komen zonder uitzondering reeds lang 
bestaande zelfdodingsgedachten naar boven, al dan 
niet gevolgd door pogingen. Er bestaat een ambiva-
lentie rond de wens, liever zou men tekenen voor een 
ander en beter leven, maar niemand twijfelt aan de  
genomen beslissing. Indien er niet zou worden  
ingegaan op het verzoek overweegt men alsnog een 
nieuwe poging tot suïcide. 

Verbod op de dood

De hulpverlening zelf blijkt echter niet zo happig op 
het beluisteren van de vraag naar euthanasie op 
grond van een ondraaglijk psychisch lijden. Artsen 
voelen zich gebonden door de eed van Hippocrates, 
zelfs als die een menswaardig en kwaliteitsvol leven 
en met uitbreiding sterven in de weg staat. Niet-artsen  
ervaren grote terughoudendheid om de dood tot  
gespreksthema te maken. Dat leidt vaak tot een al dan 
niet uitgesproken verbod op de dood waardoor pati-
enten ‘ondergronds’ gaan met hun wens. Uit onder-
zoek blijkt nochtans dat precies die onbespreekbaar-
heid aanleiding geeft tot het toenemend obsessieve  
karakter van de wens. Er is geen ruimte meer om nog 
na te denken over bestaande dan wel nog mogelijke 
(behandel-)alternatieven. De doodswens wordt zelfs 
zo overheersend dat alsnog een al dan niet impulsief  
ingegeven poging tot zelfdoding wordt ondernomen. 

Het bespreekbaar stellen van de doods-
wens zorgt voor verbinding.

Euthanasie, we zouden het een aanvaarde, 
gestileerde vorm van zelfdoding kunnen 
noemen. Het leven heeft voor de persoon 

geen waarde meer en in de keuze om het tot een 
einde te brengen, krijgt hij hulp van derden. Onder 
bepaalde voorwaarden uiteraard, en daar komt 
de kat op de koord. Waar trekken wij de grens 
tussen valide vragen en andere? Hoe verhoudt 
euthanasie zich tot suïcide? Ann Callebert deed 
onderzoek naar euthanasie, suïcide en doods-
wensen bij personen die ondraaglijk psychisch  
lijden, en serveert ons stof tot nadenken over 
deze delicate verhoudingen. 

Kan euthanasie suïcide    voorkomen?  

Euthanasie zou de nodige ademruimte 
tot een tweede leven kunnen bieden.
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Het zelfmoordcijfer bij jongeren ligt hoog, maar niet 
alarmerend hoog. Tot de jaren 2000 bleef het aantal 
zelfmoorden bij jongeren stijgen, maar sindsdien is dat 
cijfer constant gebleven. In Vlaanderen spreekt men bij 
tieners over gemiddeld één zelfmoord per week. Soms 
hebben we de indruk dat dit cijfer gigantisch stijgt,  
omdat er natuurlijk veel media-aandacht wordt gege-
ven aan de zelfmoord van een jongere. De meeste zelf-
moorden komen echter voor op oudere leeftijd, maar 
dat is qua nieuwswaarde minder interessant. Door 
de grote aandacht voor die subgroep ontstaat een  
verkeerd beeld. Als een krant zou schrijven dat  
99,9 procent van onze jongeren nooit door zelfdoding 
om het leven zal komen, dan heb je ook een juist cijfer. 
Wel is het zo dat elke zelfmoord bij jongeren er één te 
veel is. Anderzijds ziet men dat de gemiddelde leeftijd 
met de jaren wel wat gezakt is. Nu komt zelfmoord voor 
bij kinderen van 9 of 13 jaar, dat gebeurde vroeger niet. 

Hoe komt dat? 

Dat weet ik niet met zekerheid, al denk ik wel dat 
jongeren sneller volwassen zijn. De prestatiedrang 
is zo groot, dat ze vrij snel op eigen benen staan.  
De puberteit begint eerder dan vroeger het geval was.  

Tweede adem

Het ernstig nemen van de euthanasievraag en  
exploreren van de betekenis ervan biedt nochtans een  
onverwacht positieve wending. “Toen heb ik be-
slist om voor euthanasie te kiezen en ben ik daarin  
gehoord. Dat heeft voor rust in mijn hoofd gezorgd. 
Dat ik dit positief advies nu op zak heb, betekent voor 
mij een enorme troost. Ik heb toen beslist om het  
leven nog een kans te geven. De laatste.” Slechts in 
vier gevallen op de tien leidt een uitgeklaarde eutha-
nasievraag tot een werkelijk 
overlijden. Zes mensen op 
de tien vinden dus alsnog de 
aanzet tot een tweede adem 
na het ontvankelijk verklaren 
van hun wens. Niet alleen om-
dat er een rust en zekerheid 
is ingetreden, maar vooral ook omdat het obsessieve 
karakter is bestreden. De wapens daartoe zijn noch-
tans bescheiden, maar daarom niet minder krachtig. 
En het is hier dat euthanasie suïcide kan voorkomen.

Vertrouwensrelatie

De kern van het werk als hulpverlener is de vertrou-
wensrelatie opbouwen met de patiënt. De eigenschap-
pen die daarvoor best in het vuur worden gegooid 
zijn empathie, authenticiteit en transparantie, gekop-
peld aan deskundigheid en bereidheid tot handelen.  
De patiënt wil in zijn vraag om euthanasie serieus 
worden genomen. Het thema moet bespreekbaar  
worden gemaakt, wat voor de hulpverlener ook met zich  
meebrengt dat hij openlijk zijn eigen houding ten aan-
zien van euthanasie durft uit te spreken. Dat hoeft 
niet te leiden tot een breuk in de relatie. Cruciaal voor 
de patiënten blijkt immers niet of de hulpverlener  
dezelfde visie heeft, maar wel of hij de vraag hoort en  
eventueel doorverwijst indien nodig.

Binnen de hulpverlening houdt dat de uitdaging in  
anders te leren omgaan met een existentiële doods-
wens. Zoals elk ander psychisch probleem dient 
het verlangen naar de dood relatief onbevangen te  
worden geëxploreerd, moet er werkelijk worden  
geprobeerd de vraag vanuit de denk- en leefwereld 
van de patiënt te begrijpen. Wat veronderstelt dat de 
hulpverlener zelf ook scherp krijgt hoe hij staat tegen-
over de dood, tegenover de dood in eigen handen  
nemen en tegenover suïcide en euthanasie bij  
ondraaglijk psychisch lijden.

Eigen mogelijkheden

Een uitdaging vormt daarin het herkennen en erken-
nen van de grenzen van de eigen mogelijkheden.  
Hier duikt immers maar al te vaak het probleem van 
de therapeutische hardnekkigheid op. Door te accep-
teren dat er op korte termijn geen behandeling meer 
mogelijk is, zou men de patiënten meer tegemoet  

kunnen komen. Zij ervaren immers niet echt het  
gewenste effect bij de ondergane behandelingen, 
noch slagen ze erin een positieve levensbalans op te 
bouwen. Tegelijkertijd houdt dat een nadenken in over 
de eigen omgang met machteloosheid en het gevoel 
van falen als hulpverlener.

Ander en beter

Alles staat en valt dus met het werkelijk bespreekbaar 
maken van het ondraag-
lijke lijden en de wens tot 
sterven. Het wettelijk vast-
gelegde proces eigen aan 
het formuleren van een eu-
thanasieverzoek, binnen het 
kader van een bestaande 

vertrouwensrelatie, biedt bovendien de ruimte en 
de tijd alsnog op zoek te gaan naar vonken van een 
meer kwalitatief leven. Mensen willen niet per se dood, 
mensen willen een ander en beter leven. 

Meer info? 

Ongeneeslijke psychiatrische patiënten die 
nergens gehoor vinden voor hun vragen rond 
het levenseinde kunnen op afspraak voor een 
consultatie terecht bij:

ULteam (Uitklaring Levenseindevragen-team)  
T 078 05 01 55 - info@ulteam.be 
www.ulteam.be  

LEIF (LevensEinde InformatieForum) West-Vlaanderen  
T 050 34 07 36 - leif@levenshuis.nu 
www.levenshuis.be

 ANN CALLEBERT, 
 KLINISCH PSYCHOLOOG-PSYCHOTHERAPEUT  
 CGG DE PONT IN MECHELEN EN MTA  
 DE VLIERING IN BOECHOUT

 

Mensen willen niet per se 
dood, mensen willen een 

ander en beter leven.

Euthanasie bij ondraaglijk  
psychisch lijden.  
Ann Callebert. 2012. Acco.

Jongeren en suïcide

T oen zijn broer op 29 augustus 1994 een einde maakte aan zijn  
leven, had dat een enorme impact op het leven van Bart Demyttenaere.  
De auteur las alles over zelfdoding wat hij in handen kreeg, op zoek 

naar die ene vraag: waarom? Waarom kan de ene mens met een hoop  
problemen toch verder gaan en de andere niet? Vanuit de gedachte dat er 
nood was aan een duidelijk informatief en eerlijk boek, begon hij te schrijven 
over het thema. Ondertussen heeft hij rust gevonden, wetende dat zijn broer 
hem het antwoord altijd schuldig zal blijven. “Achteraf gezien is de dood van 
mijn broer de humus van mijn schrijverschap geworden. Hij heeft me in een rol 
geduwd, waar hij trots op mag zijn. In die zin leeft hij verder.” Bart Demyttenaere  
schreef De last van het leven over zelfmoord in België en Nederland,  
Met de dood voor ogen over het zelfmoordgedrag bij jongeren en de tiener-
roman Spiegelschrift. 

Interview met Bart Demyttenaere
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Bart Demyttenaere
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En die puberteit is een zeer moeilijke fase. De kinder- 
tijd is voorbij, maar de jongeren zijn nog niet vol-
wassen. Ze zijn op zoek naar hun identiteit. Als ze er 
dan enkele zware proble-
men bij krijgen, dan kan 
dat een trigger zijn om de 
situatie als hopeloos te 
ervaren. Als ik met jonge-
ren spreek, benadruk ik 
altijd dat ze pech hebben 
met hun leeftijd. Doorgaans hebben ze minder zware 
problemen dan volwassenen. Met de leeftijd nemen 
de problemen toe, maar ook de probleemoplossingen.  

Een volwassene zal ook liefdesverdriet ervaren, 
maar heeft dat al meegemaakt en weet dat het over-
gaat. Een jongen van 16 die met een meisje samen 

is, heeft zijn hele toe-
komst al uitgetekend. 
Als de relatie stopt, 
dan stort zijn wereld in.  
En hij kan niet weten 
dat het slechts een 
fase is en dat het ver-

driet overgaat. Dat is het probleem met jongeren. 
Hen kan ik alleen maar aanraden om geduldig te 
wachten.

Vroeger onderzoek stelt dat een zelfdoding gemid-
deld zes nabestaanden met zich meebrengt. Dat 
lijkt mij weinig, zeker als het over jongeren gaat, 
en al helemaal als we kijken naar de reikwijdte van 
sociale media en dergelijke?

Die cijfers dateren nog van een oud Amerikaans  
onderzoek, maar zijn ondertussen achterhaald. Nieuw 
onderzoek gaat uit van tachtig nabestaanden, zeker  
bij jongeren. Je hebt de familie, de hele klas, de  
buren, de mensen in de eventuele sportclub, jeugd-
beweging… 

Door die nieuwe media sta je zogenaamd sneller 
en met meer mensen in verbinding en ik begrijp dat 
sommige volwassenen een zekere angst koeste-
ren voor die nieuwe media. Zelf ben ik niet zo bang 
van de impact ervan. Al zijn er natuurlijk wel geval-
len bekend die dit tegenspreken en ook via die  
media bestaat er pestgedrag, wat dan weer gevaarlijk 
kan worden. Daarnaast bestaan er internetfora waar  
suïcidale personen elkaar kunnen treffen, al worden 
die in het oog gehouden. Organisaties die met pre-
ventie bezig zijn, grijpen 
in waar nodig. Men zorgt 
er ook voor dat deze fora 
in de zoekmachines ver  
onderaan staan. Als je 
het woord ‘zelfmoord’ 
intikt, dan kom je al-
tijd eerst uit bij de Zelf-
moordlijn en bij preven-
tiepagina’s. Toch zal die 
grote vernieuwing op dat 
vlak ook wel andere gevaren inhouden. En meestal 
krijgen juist de meest kwetsbare personen met zware 
problemen daarmee te maken.

Als we kijken naar de risicogroepen, dan valt de 
groep holebi’s daarin op, vooral bij jongeren. Je 
wijdt er in je boek een volledig hoofdstuk aan.

Onderzoek wijst inderdaad uit dat jonge holebi’s  
massaal aan zelfmoord denken als oplossing voor 
hun problemen. Bij de homo- of biseksuele jongeren  
vormen vooral de meisjes een kwetsbare groep. 
Maar liefst 25 procent van de lesbische of biseksuele  
meisjes rapporteerden dat ze ten minste één zelfmoord-
poging hadden ondernomen. Bij holebi’s kom je veel 
meer zelfmoorden tegen omdat hun geaardheid nog 
steeds niet maatschappelijk aanvaard is. Er zijn nog 
steeds jonge homo’s die zich niet durven outen.

Je zou denken dat homoseksualiteit geen taboe meer 
is, maar we zien nu zeer recent dat er steeds meer  
vijandigheid ontstaat ten aanzien van jonge homo’s. 
Iets wat ik beangstigend vind. Dat heeft met de  
verrechtsing van de samenleving te maken. Alles 
wat afwijkt van de norm wordt veroordeeld. Ik be-
grijp zelf niet waar die tegenkanting vandaan komt.  

Ik word 50 en ik kom uit een tijd waar homoseksu-
aliteit echt taboe was. In mijn gemeente woonden  
meisjes die lesbisch waren. Zij hebben moeten wach-
ten tot ze 35 waren voordat ze durfden gaan samen-
wonen. Ik dacht dat we nu in andere tijden leefden, 
maar blijkbaar is dat niet zo. 

Wat kunnen we daaraan doen? 

Ik denk dat het een taak is van onze samenleving 
om homoseksualiteit zo bespreekbaar te maken dat  
iedereen het als normaal ervaart. Niet dat we met een 
etiket op ons hoofd moeten rondlopen met homo of 
hetero, maar eigenlijk maakt het in wezen niks uit. 
Daarom zijn bekende homo’s belangrijk: we hebben 
rolmodellen nodig. Een heel goed rolmodel vind ik Elio 
Di Rupo. Een arme migrantenzoon die zware studies 
heeft gedaan, hard heeft moeten werken om ze te  
betalen en homo is. 

Elke ouder zou nog steeds liever hebben dat zijn kind 
hetero is dan homo. Dat is begrijpelijk. Maar belangrijk 

is de openheid, er moet 
over kunnen gesproken 
worden. Homoseksua-
liteit is geen psychisch 
probleem. Het is een 
probleem van de samen-
leving. Die onverdraag-
zame houding van de 
samenleving tegenover 
alles wat ‘anders’ is, kan 
jonge mensen tot drasti-

sche daden drijven. Ook het onderwijs zou hier meer 
aandacht aan moeten besteden. Het zou de jongeren 
beter moeten voorbereiden op het leven in de maat-
schappij. Ooit vroeg mijn zoon mij: “Stel nu eens dat 
ik homo zou zijn?” Het was een taak voor school. Ik 
zei daarop: “Dan zou ik het er in het begin niet zo ge-
makkelijk mee hebben, omdat ik weet dat voor jou het 
leven moeilijker wordt, maar voor de rest kan dat mij 
eigenlijk niet schelen. Dan breng je maar telkens een 
vriend mee, tot je de juiste hebt gevonden. Net het-
zelfde proces als bij hetero’s.” Dat was blijkbaar een 
goed antwoord, want ze hadden op school geleerd 
dat de vaders er het meeste problemen mee hebben. 
Ik was alvast geslaagd voor de test! 

 
 BRITT FINAUT,  

 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS DIKSMUIDE

“Nu komt zelfmoord voor bij 
kinderen van 9 of 13 jaar, dat 

gebeurde vroeger niet.”

“Maar liefst 25 procent van de 
lesbische of biseksuele  

meisjes rapporteerden dat  
ze ten minste één zelfmoord-
poging hadden ondernomen.” 

Met de leeftijd kun je problemen beter anders bekijken en relativeren. 
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In het kader van jeugdzorg organiseerden de  
Gezinsbond en het gemeentebestuur van Knokke op 
22 februari 2013 een reeks workshops voor leerlingen 
van de 1ste en 2de graad middelbaar onderwijs. Een  
gevarieerd vormingsprogramma werd aangeboden 
en zo stond ook een uur mijn workshop op het menu: 
‘tevreden met mezelf’. Onder die vlag een aanzienlijke 
lading, want het doel was om tijdens deze sessie ze-
ker de thematiek rond zelfdoding onder de aandacht 
te brengen. 

Onuitgesproken

Zo kwam ieder uur een groep leerlingen bij me.  
Ze kondigden zich al van ver aan door een indrukwek-
kend volume. Met iets te weinig inlevingsvermogen 
beeld je je meteen in dat deze levendige jongeren 

wervelend door het leven walsen met een aura van 
gewilde onsterfelijkheid. Of met een vleugje naïviteit 
veronderstel je gemakkelijk dat zij naast frisse jeug-
digheid ook een onstilbare levenshonger met elkaar 
delen. Wie zal het zeggen? Veel van wat er leeft, blijft 
onuitgesproken, en zéker binnen de tijdspanne van 
een nauwsluitend uurtje.

Positieve eigenschap

Bij wijze van kennismaking stelde ik mezelf voor.  
Ik sprak niet alleen mijn naam uit, maar noemde  
tevens een positieve eigenschap van mezelf. Ditzelfde 
liet ik hen doen, maar of zij een positieve eigenschap 
wilden uitspreken, bleef een vrije keuze. Sommigen 
waren meteen enthousiast, maar velen voelden een 
merkbare gêne om iets goeds over zichzelf te zeggen. 

Zelfbeeld

We gingen verder onder de noemer ‘zelfbeeld’.  
Wat is dat en waarom willen we soms tezelfdertijd 
uniek maar toch ook normaal blijven? Het thema  
rolde aanstekelijk door het groepsgesprek en 
leerlingen gaven zelf aan hoezeer de reclame 
hen een droomwereld en een schoonheidsideaal 
voorhoudt, en hoe die idealen hun zelfbeeld wel-
eens aan het wankelen brengen. Niettemin is het  
Facebook-profiel van velen ook eerder wensdroom 
dan werkelijkheid…

Boost

Misleiden en misleid worden, zijn kennelijk veel- 
gebruikte systemen. Ze kunnen echter verwarring, 
onzekerheid en toenemend ongenoegen teweeg-
brengen. Met dit onbehagen gingen we aan de slag: 
wat kan jou op die momenten een boost geven?  

Wie is mogelijk een energizer als het niet meezit?  
En, heel belangrijk: hoe zeg je of geef je aan wat jou 
tegenstaat? Zo kwamen we haast vanzelf bij een  
oefening rond ‘denken-voelen-doen’.

Hulp vragen

Bij ‘doen’ gaat het dikwijls over de koppeling die  
iemand al dan niet maakt met betekenisvolle anderen 
tijdens probleemsituaties. Vele jongeren gaven aan 
bij iemand terecht te kunnen en te willen in moeilijke  
omstandigheden. Het is een zelfbeschermend inzicht 
om niet alle leed alleen te (blijven) dragen en daarom  
is hulp vragen vaak een eerste essentiële stap!  
Het belang van begripvolle ondersteuning kan niet  
genoeg worden benadrukt. Helaas is deze hulp 
niet áltijd voldoende om de beoogde levenslust te  
herwinnen.

Tekens

Velen denken wel eens aan zelfdoding en hoe-
wel er een wereld van verschil ligt tussen  
denken en doen, moeten wij alert blijven, want het  
denken en plannen gaan immers aan het doen vooraf.  
Zelfverminking (krassen, snijden…) is bijvoorbeeld 
een teken dat schreeuwt om helpende respons. Ook 
wanneer iemand symptomen van depressie vertoont, 
moet er gerichte hulp worden geboden. De verschil-
lende kenmerken van een depressie werden genoemd, 
zodat het woord niet in z’n algemeenheid bleef  
hangen. 

Zelfdoding is een keuze? 

Afronden deed ik met enkele stellingen, waarbij de 
leerlingen moesten kiezen. Sterke vereenvoudigingen 
en ook onjuistheden over het onderwerp zelfdoding 
liet ik op hen los, zoals: zelfdoding is een keuze.  
Praten over zelfdoding zet iemand ook aan tot zelf- 
doding. Depressie is een teken van zwakte… Het uur 
liep intussen op z’n laatste benen en werd besloten 
met een vragenrondje. 

Lampje

Als consulent wil je je vorming graag voltooid zien via 
merkbare resultaten, maar meestal heb je er eerder 
weinig zicht op óf en hóe de voorlichting achteraf 
nog doorwerkt. Deze toevalstreffer maakte het deze 
keer anders… Op zaterdag 23 februari stond ik op 
de tienerbeurs, toen een man naar me toekwam en 
zich voorstelde als psycholoog in de regio Knokke.  

Hij bedankte me uitdrukkelijk voor de workshop die 
ik de vorige dag had gegeven. Een meisje zag hierna 
in dat zij kampte met een depressie. Ze herkende bij 
zichzelf de opgesomde symptomen en sprak er de 
volgende morgen open met hem over. Het meisje 
kwam al een tijdje op gesprek, maar na het vormings-
moment was er een lampje gaan branden en kwam er 
ook in de gesprekken een doorbraak. Dit fijne succes-
verhaal deed me ontzettend veel deugd en nog meer 
overtuigde dit mij van de waarde om gevoelige onder-
werpen bespreekbaar en toegankelijker te maken! 

(Omwille van privacy werden details in deze casus aangepast.)

 
 ILSE ROTSAERT, 

 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS BRUGGE

 

Vorming rond psychosociale en maatschappelijke thema’s, het maakt 
ook deel uit van het takenpakket van de vrijzinnig humanistisch  
consulent. Zelfdoding hoort bij deze thema’s. Tegelijk blijkt dat het  

praten over zelfdoding een zeer preventieve werking kan hebben. Het taboe 
doorbreken, signalen benoemen, hulpzoekend gedrag aanmoedigen… Stuk 
voor stuk kernpunten in de preventie. Reden genoeg om eens te kijken hoe 
zo’n vorming kan verlopen. Een collega vertelt… 

Workshop: tevreden met   mezelf

Vele jongeren gaven aan bij iemand  
terecht te kunnen en te willen in moeilijke 
omstandigheden. Het is een zelfbescher-
mend inzicht om niet alle leed alleen te 
(blijven) dragen en daarom is hulp vragen 
vaak een eerste essentiële stap. 
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Breng alstublieft alle hierna genoemde 

personen mijn hartelijke groeten over. 

Ik stel een vraag: waarin is de zin van 

de mensheid gelegen (in het totale  

gebeuren van het universum)?? 

Als vernietiger? Er is geen zin.

Woorden van afscheid…

Lieve Thomas,

Tot het laatst 
toe hou ik met 

jou geen  

rekening – het doet me o
neindig veel ver

driet 

– vergeef me al
sjeblieft. Ik kan geen houv

ast 

meer vinden.

Ook jouw stelre
gel: je moet het

 gewoon willen 

– maakte me no
g wanhopiger.

Ik heb altijd vee
l bewondering 

en respect 

voor je gehad. 
Je bent een uitzo

nderlijk 

mens en hebt m
e altijd goed g

eholpen.  

Maar nu kun je m
e niet meer hel

pen.  

Ik weet dat je s
terk genoeg ben

t om  

ook zonder mij 
verder te gaan.

Ik was niet gesc
hikt voor deze 

wereld.

Ik ben vooral he
t laatste halfja

ar een  

zware last voo
r je geweest om

dat het me 

toen duidelijk w
erd welke weg 

ik moest gaan.

. . .

Vergeef me als
jeblief. Ik wist niets  

anders meer. 

Alsjeblief geen 
wit hemd.

Mijn zwarte jur
k en mijn cameljas.

Afscheidsbrief – nooit meer blijNooit meer blij zijn, nooit meer houden van
nooit meer de zon zien, de maandag 
een akelig lijk zijn al wat ik nog kan.
dat zullen ook jullie niet fijn vinden.
De zon geeft warmte, liefde, kracht,
de maan is koud en witwolken ontnemen de zon haar kracht,

maar de nacht is helder en licht.
schoonheid zag ik heel vaak in mijn dromen
maar enkel hoon viel mij ten deel
was ik dat eindelijk te boven gekomen
zinloos- niets dan innerlijke wonden
het klinkt berustend, dat ben ik ook.
Het leven heeft mij het leven afgenomen.
Het kan simpel zijn, maar ik ben
stukgelopen, bouwend op zinloze dromen
om mijn liefde voel ik spijtDe liefde was mooi en sterk.Maar wat nog sterkers is, dat is de tijd.

Die doet vergeten.Moge mijn sentimentele opwellingen mij vergeven worden.

Aan mij is geen dichter verloren gegaan.

Inkomen  156,00

Huur  43,65
Licht 12,60
Was 15,00
Graf 10,00
Kolen 5,00
-
Schulden 8,00

156,00
94,25
 -
61,75

31 dagen leven en roken van 61,75 gaat niet , dus één keer goed leven  en dan sterven.

Lieve Waltraud

9.00
Ik weet dat geen mens mij begrijpen kan. Een

 jaar geleden had ik het 

zelf nog niet eens b
egrepen. Maar nu merk ik dat ik geen s

tap verder 

meer kom, dat ik gewoon niets meer leuk vind. Daarom doe ik het.  

Ik kan gewoon niet meer.

Zelfs aan jou, aan mijn kinderen, enz. ko
n ik geen vreugde meer beleven. 

Zo is het leven zonder inhoud geworden. Gevochten heb ik ertegen,  

ik had alleen het gevoel voor een b
arrière te staan waar ik niet meer 

overheen kwam. 
Dag,

9.30
Ik denk dat ik gewoon overbelast was, ik heb het alleen zelf niet t

oe 

willen geven. Zo is er ontevredenh
eid in mij gegroeid.

9.45
Ik heb het gevoel van totale

 onverschilligheid –

al weken. Als ik alleen was, heb ik er vaak 

om gehuild – niemand kan zich voorstellen 

hoe erg het was.

13.10
Heb mijn doel bereikt.

Uit: Ik sluit nu maar af. Zelfmoordbrieven. Udo  
Grashoff. Arbeiderspers. Amsterdam/Antwerpen. 2004.

Ursula
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Een overkoepelend onderzoek naar de juridische 
aspecten bij zelfdoding is in België onbestaand.  
Doeltreffende preventiestrategieën lijken nochtans 
maar te kunnen worden ontwikkeld, wanneer het 
kernprobleem in al zijn facetten wordt ontrafeld. Veel 
juridische vraagstukken blijven echter onbeantwoord, 
zoals het statuut van de hulpverlener bij suïcide. Dit 
opiniestuk zal wellicht meer vragen oproepen dan 
er al waren. De opsomming van vraagpunten wil in 
de verf zetten dat er nood is aan wetenschappelijk  
onderzoek en dat de complexe antwoorden zich niet 
met enkele regels laten samenvatten.

Hulpverlener

De notie ‘hulpverlener’ behoeft vanuit juridisch  
oogpunt een ruime invulling: zowel artsen als  
beroepsbeoefenaars zoals psychologen, vrijzinnig  
humanistische consulenten, hulpverleners in het 
raam van zelfmoordlijnen en andere onlinehulpverle-
ningsinstanties. Bij preventie van zelfdoding kunnen 
hulpverleners een belangrijke rol spelen. De vraag rijst 
welke verantwoordelijkheid op die toezichthouders 
rust ten opzichte van het zelfbepalingsrecht van de  
betrokkene en of de bestaande regelgeving voldoende  
accuraat is.

Geesteszieke

Op het eerste gezicht zou kunnen worden teruggeval-
len op de Wet betreffende de bescherming van de per-
soon van de geesteszieke wanneer iemand dreigt zelf-
moord te plegen, omdat deze wet de rechtsfiguur van 
de gedwongen opname herbergt. Nochtans bestaan er 
geen duidelijke richtlijnen met betrekking tot de vraag 
in hoeverre hulpverleners een dwangbehandeling 
kunnen uitvoeren. Meer fundamenteel rijst de vraag of 
men een derde enig verwijt kan maken de hulp niet te 
hebben geboden die de suïcidant niet vroeg of wilde? 
Het is twijfelachtig. Een gedwongen opname komt  
immers enkel aan de orde wanneer er sprake is van 
een geesteszieke en indien zijn toestand dat vereist 
omdat hij zijn 
gezondheid en 
veiligheid ern-
stig in gevaar 
brengt of om-
dat hij een ern-
stige bedreiging 
vormt voor andermans leven of integriteit. Potentiële 
suïcidanten mogen trouwens niet zomaar met gees-
teszieken worden gelijkgesteld. Een gezonde persoon 
kan eveneens een overwogen stervenswens koes-
teren. Los daarvan moeten ook feitelijke omstandig-
heden steeds bekeken worden bij de afweging of de 
betrokkene al dan niet had moeten beseffen of het 
slachtoffer in een gevaarsituatie verkeerde. 

Toezichtplicht

Dit brengt ons tot de vraag in welke mate hulpverle-
ners een bijzondere toezichtplicht hebben ten aanzien 
van de betrokkene? Ook dit antwoord is complex. De 
doodswens kan voor de hulpverlener een dilemma doen  
ontstaan tussen het recht op eerbiediging van de privacy 
en de plicht mensen in nood te helpen. Moeten hulp-
verleners de anonimiteit van de betrokkene eerbiedigen  

of zijn zij gerechtigd de politie of derden te informeren 
op het gevaar af mensen af te schrikken? Het is niet  
duidelijk. Als een arts bijvoorbeeld verneemt van zijn  
patiënt dat hij zelfmoordgedachten heeft, valt dit onder 
zijn beroepsgeheim. Moet de arts dan zijn zwijgplicht  
naleven en zich zo eventueel bezondigen aan schuldig  
verzuim (artikel 422bis Strafwetboek)? Of mag de 
hulpverlener op de rechtvaardigingsgrond van de 
noodtoestand of het gebod van de wet steunen, daar 
de rechtspraak (zoals bijvoorbeeld een vonnis van de  
correctionele rechtbank te Brussel van 27 februari 2007) 

reeds heeft geoordeeld dat hij die weet dat er een 
grote kans bestaat dat iemand zelfmoord gaat plegen,  
hem doeltreffende hulp moet verlenen of verschaffen. 

Actieve rol

Volgens diezelfde rechtspraak zou op zijn minst de politie  
moeten worden verwittigd. Daarbij rijst de vraag naar de 
rol die de politie als toezichthouder moet spelen en wel-
ke inspanningen van haar kunnen worden gevergd bij 
een dreigende suïcide. In de doctrine neemt men door-
gaans aan dat hulpverleners gerechtigd zijn een actieve 
rol op zich te nemen op het gevaar af zich anders schul-
dig te maken aan het misdrijf schuldig verzuim. De vraag 

of er sprake is 
van schuldig 
verzuim zal 
veelal een fei-
tenkwestie zijn 
die de rechter 
dient te beoor-

delen in verband met wat van een normaal zorgvuldige 
hulpverlener in dezelfde omstandigheden geplaatst kan 
worden verwacht. Het moet worden beklemtoond dat 
het Hof van Cassatie (bv. in een arrest van 7 november 
2012) de toepassingsvoorwaarden streng benadert:  
enkel de bewuste en opzettelijke onverschilligheid en 
de egoïstische weigering om hulp te bieden zijn straf-
baar.

Beoordelen of een leven de moeite waard is om te leven 
of niet, is – zoals Camus in zijn befaamd essay Le mythe  
de Sisyphe schreef – hetzelfde als proberen om de meest 
fundamentele vraag uit de filosofie te beantwoorden.  
Dit neemt niet weg dat suïcidepreventiebeleid hoog in 
het vaandel moet worden gedragen. De rol die hulp-
verleners kunnen opnemen, is ontegensprekelijk van  
onschatbare waarde. Hoog tijd dus om eindelijk klaar-
heid te brengen in hun wazige juridische statuut. 

 
 JOËLLE ROZIE, 

 HOOFDDOCENT STRAFRECHT  
 UNIVERSITEIT ANTWERPEN

 

De rechtspraak heeft reeds geoordeeld dat hij die weet dat er een 
grote kans bestaat dat iemand zelfmoord gaat plegen, hem doeltref-
fende hulp moet verlenen of verschaffen.

Hulpverlener bij zelfdoding  heeft wazig juridisch statuut 

Wat je als hulpverlener 
therapeutisch kan in-
zetten om iemand met 

een doodswens te ondersteunen, 
is één zaak en daar bestaan ge-
lukkig veel hulpmiddelen bij. Maar 
wat met de juridische kant van de 
zaak? Wat kan je doen, en voor-
al: wat moet je doen? Dat blijkt  
allesbehalve duidelijk. Joëlle  
Rozie, juriste die deze materie 
onderzoekt, stipt de hoofdvra-
gen aan en maakt het kluwen wat 
overzichtelijker.

Enkel de bewuste en opzettelijke onver-
schilligheid en de egoïstische weigering 

om hulp te bieden zijn strafbaar.

 50-51



Ondertitel

Existentiële eenzaamheid verwoord op kindermaat. 
Pijnlijk herkenbaar, zeker wanneer je rouwt om iemand  
die zelf uit het leven is gestapt en jou achterliet.  
Zoals Melanie overkwam. Een wat tengere maar stoer 
geklede jongedame van ruim 16 jaar die een jaar eer-
der plotseling afscheid heeft moeten nemen van haar 
papa. Hij zag in een complexe situatie geen andere 
uitweg dan voor een aanstormende trein te stappen... 
en haar achter te laten.

Boosheid

Melanie wordt overspoeld door gevoelens. Haar ver-
driet wordt getroost. Haar boosheid niet getolereerd. 
Dus stopt ze die weg, diep binnenin haarzelf, ge-
camoufleerd door een stoer en onverschillig imago. 
Gevangen in haar lichaam vindt de woede uiting in 
destructief gedrag. Alleen in haar bed, veilig onder de 
dekens, krast en snijdt Melanie zichzelf. Zo vloeit de 
steeds opnieuw opgebouwde spanning tijdelijk weg. 

Maar Melanie is een verstandige meid en ze weet dat 
dit gedrag mis is. Ze voelt hoe ze steeds meer vast 
komt te zitten in gedachten waar ze bang van wordt. 
Laatst stond ze aan de lichten te wachten tot het 
groen zou worden toen er een bus op volle snelheid 
langsreed. Ze realiseerde zich ineens hoe gemakke-
lijk het zou zijn om net daarvoor de straat op te stap-
pen. Boem! Gedaan! Geen pijn meer! Geen verdriet!  
Niet boos meer…

Verhalen

Boos? Waar komt dat ineens vandaan? Samen 
zijn we dat gaan verkennen. In eerste instantie niet  
zozeer door diepgaande gesprekken maar wel door 
samen naar muziek te luisteren en de liedjesteksten te  
bespreken. En door de schetsen te bekijken die in de 
donkere uren van de nacht uit haar potlood vloeien. In 
mijn gespreksruimte roept ze, slaat kussens tot moes, 
loopt met slaande deuren weg en keert weer terug. 
Uiteindelijk vindt ze ook woorden om haar boosheid te 
uiten. Woorden die aaneengeregen worden tot zinnen 
en tot verhalen. Haar verhalen, waarin ze langzamer-
hand leert begrijpen en die door ze steeds opnieuw te 
vertellen betekenis verlenen aan wat haar overkomt.

Hartsverbinding

Melanie is één bol boosheid. Op zich een nuttige  
emotie. Het geeft je grenzen aan. Tot hier en niet  
verder. Stukje bij beetje tasten we die grenzen af en 
geeft Melanie ze vorm in nieuwe schetsen.

Verstandelijk begrijpt ze haar papa’s keuze maar  
gevoelsmatig kan ze die niet accepteren. Uit onmacht 
heeft ze in haar rouw alle grenzen gesloten. Zo’n  
verraad zal haar geen tweede keer overkomen. Alles 
op slot. Geen hartsverbinding meer. 

In ons contact leert ze stap voor stap te zien dat er 
ook andere keuzes mogelijk zijn. Dat het niet alles 
of niets hoeft te zijn, en dat zij bewust voor zichzelf 
kan bepalen welke grenzen ze voorzichtig zou willen 
uitgommen en welke niet. Welke verbindingen ze wil 
aangaan en met wie. Bang maar dapper zet ze daarin 
haar eerste stappen. 

Alarmbel

Inmiddels is Melanie 21... en nog steeds boos. Maar 
het is een boosheid die ze - meestal - kan duiden en 
hanteren. Die ze gebruikt als alarmbel in de verande-
rende dagelijkse realiteit waarin ze telkens opnieuw 
geconfronteerd wordt met alleen zijn en verlaten  
worden, al is het maar voor even. 

(Omwille van privacy werden namen en details in deze casus aangepast.)

 

 YVON BARTELINK, 
 VRIJZINNIG HUMANISTISCH CONSULENT  
 HUISVANDEMENS VILVOORDE

 

En altijd ergens één hele maal alleen

Praktisch
In Vlaanderen en Brussel kan je voor vrijzinnig 
humanistische dienstverlening terecht in een  
huisvandeMens. Je kan gewoon binnenspringen 
of je telefoneert voor een afspraak. De adressen 
en contactgegevens van een huisvandeMens in je 
buurt vind je op de achterzijde van deze Antenne 
of op www.deMens.nu. Vrijzinnig humanistische 
dienstverlening is kosteloos.

De sokken van de olifant
De vrijzinnig humanistische begeleiding heeft  
Melanie geholpen in het ontrafelen van patronen van 
betekenissen die haar volledig hadden vastgezet en 
het heeft haar geleerd om daar bewuster mee om 
te gaan. Verbondenheid maakte daarin hét verschil. 
Niet alleen als theoretisch uitgangspunt maar vooral 
ook als praktijk van onbevooroordeeld nabij zijn - én 
blijven -, samen op zoek gaan en samen in onmacht 
staan, waardoor verbinding werkelijk ervaren wordt.

Dit moedige meisje was één van de eerste jon-
ge cliënten die ik begeleidde in het kader van  
De sokken van de olifant, het vrijzinnig humanistisch 
begeleidingspakket van deMens.nu voor kinderen 
en jongeren in rouw. Dit pakket is in eerste instantie 
ontwikkeld om volwassenen concrete handvaten te 
bieden om jongeren bij te staan in hun rouw. Maar 
de jongeren – en kinderen - vinden zelf ook hun weg 
naar ons. En wij werken met hen vanuit hun zinge-
ving waar kwetsbaarheid krachtig maakt. 

www.desokkenvandeolifant.be 

Verdriet is drie sokken, 
een te weinig, 

een teveel, 
en altijd ergens één 

helemaal alleen. 
(Koos Meinderts)

Su ï c i d e  b r e n g t  h e e l  
w a t  t e w e e g  b i j  d e  
nabestaanden. Meest-

al volgt een bochtig, oneffen 
pad van rouw bezaaid met  
vragen, bedenkingen en 
gevoelens. Wie een tocht-
genoot zoekt, kan terecht 
bij een huisvandeMens voor 
ondersteuning. Dat geldt ook 
voor kinderen, jongeren en hun 
begeleiders (ouders, leer-
krachten…). De sokken van 
de olifant werd speciaal  
voor hen ontwikkeld  
om passende begeleiding 
te kunnen bieden. Een  
collega vertelt… 
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Dit verhaal werd geschreven 
naar aanleiding van de dood 
van Sebas, die op achttien-

jarige leeftijd een eind aan zijn leven 
maakte.

Af en toe wilde hij zo graag even vrij zijn, even niet voe-
len dat hij anders was, even geen druk voelen, even niet 
struikelen over zijn eigen draden. Dan sprong hij uit zijn 
web en zweefde door de lucht om even later weer te-
rug te veren naar zijn web. Zijn eigen gesponnen draad 
was stevig en veerkrachtig genoeg om hem weer  

veilig met zijn pootjes op de draden te laten landen. 
De kleine spin maakte plezier met de andere spinnen. 
Hij dolde met zijn broertje en maakte leuke dingen 
mee met zijn vriendjes en vriendinnetjes. Hij zorgde 
steeds dat de uiteinden van zijn web verbonden  
bleven met die van zijn ouders en hij was lief voor de 
spinnen waar hij om gaf. En toch, dat gevoel bleef. 
Een gevoel van niet passen, van anders zijn. Keer 
op keer probeerde hij een web te maken, dat eigen-
lijk niet bij hem paste. Langzaamaan werd zijn kracht 
steeds minder en verloor hij zijn moed. Hij merkte dat 
de draad die hij spon steeds dunner en zwakker werd.

Hij keek eens om zich heen. Hij zag de andere spin-
nen. Hij zag hun liefde, hij zag hun zorgen. En toch, hij 
kon niet echt voelen dat hij goed was zoals hij was. 
Dat lag niet aan de andere spinnen, het was iets diep 
in hem. En op een dag was het op. De spin was zo 
intens moe. Hij besloot uit zijn web te springen, we-
tend dat zijn draad te zwak was om nog mee te veren. 
En toch wilde hij springen. Dan hoefde hij niet meer 
hetzelfde als de anderen te zijn en kon hij stoppen met 
vechten. Tegen de draden, tegen zijn web, en vooral 
tegen zichzelf. Hij sprong. De draad brak. De spin 
verwachtte een harde klap. Maar die kwam niet. Hij 
zweefde en hij zweefde. Eindeloos vrij. De wind droeg 
hem, steeds verder van hier. Naar de zon, de sterren 
en de maan. Hoe verder hij bij zijn eigen web vandaan 
kwam, hoe duidelijker hij het kon zien.

Zijn web was anders dan de andere webben. Prachtig 
hemelsblauw en kristalhelder waren de draden. Ein-
deloos waren de hoeveelheid verbindingen met de 
andere webben om hem heen. Anders, bijzonder, en 
helemaal mooi zoals het was. Hopelijk heeft de kleine 
spin ook gezien wat er is gebeurd met de draden van 
zijn web. Het web dat hij niet goed genoeg vond. Alle 
spinnen die van de kleine spin hielden, namen een 
klein stukje draad uit het verlaten web. Lange rijen 
spinnen wachtten op hun deel. Ze vervlochten het 
met hun eigen draden. Soms deed het ze pijn om dat 
kleine heldere stukje draad in hun eigen web te zien, 
wetend dat dit soort draad nooit meer gesponnen zou 
worden. De plek waar hun web verdikt was met deze 
kostbare draad deed ze af en toe struikelen, het was 

dan moeilijk om weer in het web terug te klimmen en 
verder te gaan. Vele spinnentranen stroomden langs 
de draadjes van gemis. Maar één ding was zeker. De 
stukjes draad uit het web van de kleine spin werden 
met liefde bewaard. Beschermd tegen de wind en  
gekoesterd in de zon. 

Uit: Kon je dan niet blijven voor mij?  
Riet Fiddelaers-Jaspers. 2013. In de wolken.

Meer info?
www.farba.nl

 FLOORTJE AGEMA,  
 RITUEELBEGELEIDSTER BIJ FLOORTJE AGEMA 
 RITUEELBEGELEIDER BIJ AFSCHEID (FARBA)

 

De wind waaide stevig, op de dag dat de kleine spin 
werd geboren. Hij was heel welkom en werd omringd 
met liefde en aandacht, beschermd tegen de wind, 
gekoesterd in de zon. Hij groeide op met zijn papa, 
mama en zijn broertje. Spinnen starten al heel jong 
met het maken van hun eigen web. Dus begon ook de 
kleine spin op een dag, vol vertrouwen, aan het spin-
nen van zijn spinnenweb. Hij had energie genoeg en 
bouwde een groot web. Hij maakte de mooiste spron-
gen, zijn kleine pootjes zoefden heen en weer en de 
kleine spin was trots op de vorderingen die hij maakte.

Totdat hij, toen hij wat groter was, om zich heen begon 
te kijken. Zijn eigen web leek helemaal niet op de an-
dere webben. Hij begreep het niet. Hoe kon dat nou? 
Hij had zo zijn best gedaan! Maar zijn web zat anders 
in elkaar. Zijn draden waren op de ene plek langer 

en op de andere plek juist korter dan bij de anderen.  
Zo wilde de kleine spin het niet. Hij wilde net zo zijn 
als de rest van de spinnen en dus moest zijn web niet 
anders zijn. Het moest net zo sterk zijn als het web 
van papa, net zo mooi als het web van mama, en met 
evenveel gemak tot stand komen als het web van zijn 
broertje. Vol overgave ging de kleine spin opnieuw 
aan de slag. Al zijn aandacht stopte hij in het spinnen 
van de draden.

Maar wat hij ook probeerde, het lukte niet. De kleine 
spin werd er verdrietig van. Hij voelde zich alleen, ook 
met heel veel lieve spinnen om hem heen. Het viel 
zijn vriendjes en vriendinnetjes wel eens op dat het 
web van de kleine spin een beetje anders was, maar 
dat maakte ze eigenlijk niks uit. Maar de kleine spin 
bleef het gevoel houden dat hij het niet goed deed.  

De kleine spin
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Aalst T 053 77 54 44 

Antwerpen  T 03 259 10 80 

 T 03 227 47 70

Bilzen T 089 30 95 60

Bree T 089 73 05 00

Brugge T 050 33 59 75

Brussel T 02 242 36 02 

 T 02 513 16 33

Diksmuide T 051 55 01 60

Eeklo T 09 218 73 50

Genk T 089 51 80 40

Gent T 09 233 52 26

Halle T 02 383 10 50

Hasselt T 011 21 06 54 

Herentals T 014 85 92 90

Ieper T 057 23 06 30

Kortrijk T 056 25 27 51

Leopoldsburg T 011 51 62 00

 Leuven T 016 23 56 35

Lier T 03 488 03 33

Lommel  T 011 34 05 40

Maasland  T 089 77 74 21

Mechelen T 015 45 02 25

Mol T 014 31 34 24

Roeselare T 051 26 28 20 

Ronse T 055 21 49 69

Sint-Niklaas T 03 777 20 87

 Sint-Truiden T 011 88 41 17

Tienen T 016 81 86 70

Tongeren T 012 45 91 30

Turnhout  T 014 42 75 31

 Vilvoorde T 02 253 78 54

Zottegem T 09 326 85 70

Voor morele bijstand:
In ziekenhuizen, rusthuizen en verzorgingstehuizen

Stuurgroep Morele Bijstand 
www.ikwilpraten.be T 02 751 93 48

Aan de universiteit 
Vrijzinnige Dienst Universiteit Antwerpen

www.ua.ac.be/vrijzinnig T 03 265 45 24

In gevangenissen 
Stichting voor Morele Bijstand aan Gevangenen

www.smbg-famd.be T 02 537 59 28

Op de luchthaven  
Luchthaven Zaventem 
www.brusselsairport.be  T 02 753 68 78 

In de zeevisserij 
Dienst Zeevisserij T 058 23 74 47 
Aan kinderen en jongeren in pleegzorg 
Opvang vzw 

www.opvang.be (gratis nummer) T 0800 30181  
Binnen het leger 
Krijgsmacht T 02 701 65 82 

Voor info (o.a. rond waardig levenseinde) – vrijzinnig 
humanistische plechtigheden – vrijzinnig humanistische  
begeleiding – vrijzinnig humanistische activiteiten –  
vrijwilligerswerk:

Waar vind je vrijzinnig  
humanistische consulenten? 


