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Mensen met suïcidale gedachten krijgen vaak geen adequate behandeling. Een recent 

wereldwijd onderzoek toonde aan dat ongeveer 44% van de suïcidale mensen in landen met een 

relatief hoog inkomen hier geen behandeling voor krijgt. In landen met een gemiddeld en een 

relatief laag inkomen ligt dit percentage nog hoger (respectievelijk 72% en 83%). Veel mensen 

die kampen met suïcidaliteit zoeken zelf ook geen behandeling, bijvoorbeeld vanwege 

schaamte, vanwege de wens zelf de problemen op te lssen, of omdat ze geen vertrouwen 

hebben in de hulpverlening. Om een laagdrempelige vorm van suicidepreventie te ontwikkelen 

wordt er in deze dissertatie een nieuwe manier van suïcidepreventie gepresenteerd die gebruikt 

maakt van het Internet. Het gaat hierbij om een online zelf-hulp interventie gericht op het 

verminderen van suïcidale gedachten. Deze interventie wordt onderzocht op werkzaamheid 

door middel van een gerandomiseerd onderzoek. Centraal stonden de klinische effectiviteit en 

de kosten effectiviteit. Secondair doel van deze dissertatie was het schatten van de psychische 

ziektelast van suïcidaliteit (Hoofdstuk 1).  

Hoofdstuk Twee beschrijft de ernst van suïcidale gedachten in termen van ziektelast. 

Door het schatten van ziektelastgewichten kan de ernst van een ziekte of conditie worden 

uitgedrukt op een schaal lopend van 0 tot 1. Nul staat hierbij voor de best denkbare 

gezondheidstoestand, en één voor de slechtst denkbare gezondheidstoestand. Met behulp van 

een expert panel werden ziektelastgewichten geschat voor suïcidale gedachten en voor het 

psychische leed dat gepaard gaat met suïcide pogingen. Voor suïcidale gedachten werd een 

gemiddelde wegingsfactor van 0.36 gevonden, wat overeenkomt met de wegingsfactoren van 

alcohol en drugs afhankelijkheid, zware astma en matige hartdecompensatie. Psychisch leed dat 

gepaard gaat met een suïcidepoging was, uitgedrukt in een gemiddelde wegingsfactor van 0.46, 

vergelijkbaar met heroïne afhankelijkheid en de beginfase van de ziekte van Parkinson. 

Uitgedrukt in Disability Adjusted Life Years (DALYs), een veel gebruikte maat voor ziektelast, 

blijkt dat er jaarlijks 166.500 gezonde levensjaren verloren gaan door suïcidale gedachten. Voor 

het psychisch leed dat gepaard gaat met een suïcidepoging is dit aantal 45.800.  

Mensen met suïcidale gedachten worden vaak geteisterd door ruminerende, repetitieve 

gedachten zoals ‘Niemand houdt van mij’ en ‘Ik ben een complete mislukking’. In Hoofdstuk Drie 

worden de overeenkomsten tussen het denken aan suïcide en piekeren beschreven en 

geconcludeerd dat bepaalde kenmerken van het denken aan suïcide geconceptualiseerd kunnen 

worden als piekeren. Dit kan een uitgangspunt bieden voor behandeling. Empirisch bewijs voor 

de werkzaamheid van een piekeraanpak bij suïcidaliteit is echter nog schaars en toekomstig 

onderzoek is nodig om dit verder te onderzoeken.  



 

 

In Hoofdstuk Vier wordt een overzicht gepresenteerd van Nederlandstalige websites die 

over suïcide gaan. Hiervoor werden vier verschillende zoekopdrachten uitgevoerd met Google 

met de trefwoorden ‘suïcide’, ‘zelfdoding’, ‘zelfmoord’ en ‘ik wil dood’. Van de zoek resultaten 

werden steeds de eerste 50 treffers bekeken en gecategoriseerd. De meerderheid van de 153 

bekeken websites viel in de categorie ‘nieuws en media’ (31%). Ongeveer 15% viel in de 

categorie ‘suïcidepreventie’ (15%). De websites in deze categorie werden nader onderzocht aan 

de hand van 17 kwaliteitscriteria. Hieruit bleek dat Nederlandstalige online suïcidepreventie nog 

niet optimaal is. Met name op het gebied van e-hulp is ruimte voor verbetering.  

Hoofdstuk Vijf beschrijft de opzet van een gerandomiseerd onderzoek dat tot doel heeft 

een onbegeleide online zelfhulpcursus voor mensen met suïcidale gedachten te vergelijken met 

een wachtlijst controle groep. Deelnemers voor dit onderzoek werden geworven in de 

algemene bevolking door middel van advertenties in kranten en op relevante websites. 

Geschiktheid om deel te nemen werd bepaald op basis van de ernst van de suïcidale gedachten 

en depressieve symptomen. Respondenten die niet in aanmerking kwamen voor deelname 

werden doorverwezen naar andere hulpbronnen. In totaal werden 236 deelnemers op basis van 

toeval ingedeeld in de interventie groep (n=116) en de controle groep (n=120). De interventie 

groep kreeg direct toegang tot de interventie website, terwijl de controle groep hier 6 weken op 

moest wachten. In de tussentijd kreeg zij toegang tot een website met algemene informatie over 

suïcidaliteit en met verwijzingen naar andere hulpbronnen. Beide groepen kregen ook het 

advies om aanvullende hulp te zoeken (bijvoorbeeld via de huisarts). Om de werkzaamheid van 

de interventie te onderzoeken werden suïcidale gedachten en andere variabelen op verschillende 

tijdstippen gemeten: de voormeting, 2 en 4 weken na de voormeting, en de nameting (6 weken 

na de voormeting). Drie maanden na de nameting vond er een follow-up meting plaats om te 

kunnen bepalen of eventuele effecten behouden bleven.  

De hoofdstukken zes tot en met acht bevatten de resultaten van het gerandomiseerde 

onderzoek. Ten eerste wordt in Hoofdstuk Zes de klinische effectiviteit beschreven. Voor 

suïcidale gedachten werd een effectgrootte van 0.28 gevonden in het voordeel van de 

interventie groep. Daarnaast werden er ten opzichte van de controle groep in de interventie 

groep significante verbeteringen gedetecteerd voor hopeloosheid (d=0.28), piekeren (d=0.34) 

en gezondheidstoestand (d=0.26). Deelnemers in de interventie groep die tenminste drie 

modules hadden afgerond (n=65), lieten de meeste verbetering zien ten opzichte van de 

controle groep met effectgroottes van 0.44 suïcidale gedachten, 0.48 voor hopeloosheid en 0.43 

voor piekeren. Deze groep bleek ook significant te verbeteren in angst (d=0.32) en depressie 



 

 

(d=0.34). Tijdens het onderzoek hebben 11 deelnemers een suïcide poging gedaan (gebaseerd 

op zelfrapportage), waarvan er 4 in de interventie groep zaten en 7 in de controle groep. Voor 

zover bekend zijn er geen suïcides geweest.  

Hoofdstuk Zeven gaat in op de vraag of verbeteringen binnen de interventie groep 

behouden bleven tussen de nameting en de follow-up meting. Dit bleek het geval voor suïcidale 

gedachten, hopeloosheid, piekeren en gezondheidstoestand. Depressieve symptomen bleken 

significant te zijn verminderd tussen de nameting en de follow-up meting (d=0.26). Omdat de 

controle groep op de nameting toegang had gekregen tot de interventie website kon deze niet 

meer als vergelijkinggroep dienen op de follow-up meting. Hoofdstuk Zeven beschrijft ook de 

resultaten van de evaluatie van de interventie. Hieruit bleek dat de meerderheid van de 

deelnemers minder last had van hun suïcidale gedachten aan het eind van het onderzoek. 

Daarnaast zei een meerderheid tevreden te zijn met de interventie. Suggesties voor 

verbeteringen betroffen onder andere het aanbieden van begeleiding, en het aanpassen van de 

interventie aan individuele behoeften.  

In Hoofdstuk Acht wordt geconcludeerd dat online zelfhulp voor suïcidale gedachten 

kosten effectief is. De gemiddelde ‘incremental cost-effectiveness ratio’ (ICER) werd geschat 

op - €33.593, wat wijst op een aanzienlijke kostenbesparing per klinisch significant verbeterde 

persoon. Sensitiviteits analyses toonden aan dat het aanbieden van 1, 2 of 3 uur begeleiding per 

deelnemer gedurende de interventie geen invloed heeft op de conclusie dat online zelfhulp de 

voorkeur heeft vanuit een economisch perspectief.  

Tenslotte worden in Hoofdstuk Negen de bevindingen van deze dissertatie samengevat 

en besproken. Belangrijkste conclusie is dat online zelfhulp effectief kan zijn in het 

verminderen van suïcidale gedachten, wat suggereert dat het een aanbevelingswaardig alternatief 

is voor mensen die terughoudend zijn in het zoeken van reguliere behandeling of die het gevoel 

hebben dat hun behoeften betreffende hun suïcidaliteit niet volledig worden bevredigd tijdens 

hun behandeling. Ook vanuit economisch perspectief blijkt online zelfhulp voor suïcidale 

gedachten een aantrekkelijke optie. In dit laatste hoofdstuk worden tevens beperkingen en 

sterke punten van het onderzoek besproken, en wordt er gereflecteerd op verschillende zaken 

die met online suïcidepreventie te maken hebben zoals veiligheid van deelnemers, 

implementatie en verspreiding. Zo kan een dergelijke interventie bijvoorbeeld interessant zijn 

voor landen met minder GGZ voorzieningen of minder economische middelen. Tenslotte 

worden ook suggesties gedaan voor toekomstige onderzoeken en ontwikkelingen. 

 


