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Veertig procent van de mensen die in Nederland door suïcide overlijdt is in zorg 

bij de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Terwijl met goede GGZ al veel suïcides 

voorkómen worden, blijkt uit onderzoek dat er nog een wereld te winnen is door 

de kwaliteit van de zorg te verhogen. Dit kan onder meer door de toegankelijkheid 

van zorg te vergroten. Hierdoor krijgen meer mensen met suïcidale gedachten en 

gedragingen hulp; en krijgen ze die hulp ook eerder. Een andere strategie is het 

aanmoedigen van hulpverleners om hun patiënten effectievere, op wetenschap-

pelijk bewijs berustende diagnostiek en behandelingen aan te bieden. Dit kan door 

te bevorderen dat de Multidisciplinaire Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling 

van Suïcidaal Gedrag wordt gevolgd. 

Uit onderzoek en in de praktijk blijkt dat het verbeteren van de zorg vaak mak-

kelijker gezegd is dan gedaan. Door allerlei obstakels (op het gebied van tijd, geld, 

en organisatie; maar ook door geldende opvattingen en normen, of ingesleten 

routines) kost het vaak jaren voordat nieuwe technologieën of wetenschappelijke 

inzichten hun weg naar de praktijk vinden. Implementatie studies, zoals gepresen-

teerd in dit proefschrift, bestuderen het proces en de voortgang van strategieën 

om kwaliteitsverbetering te bevorderen en te versnellen. 

Dit proefschrift beschrijft implementatie onderzoek naar twee strategieën om door 

betere GGZ meer suïcides te voorkómen. De eerste strategie is het vergroten van 

de toegankelijkheid en patiëntgerichtheid van GGZ door het aanbieden van online 

hulp aan suïcidale mensen, die 7x24 uur, gratis en anoniem kan worden verkregen 

via www.113.nl. De tweede strategie is de implementatie van wetenschappelijk 

gefundeerd suïcide preventiebeleid binnen specialistische GGZ instellingen in 

Nederland. 

In deel I van dit proefschrift (hoofdstuk 2-4) staat de eerste strategie centraal. 

Hoofdstuk 2 beschrijft de hulp geboden door 113 Zelfmoordpreventie, dat toen 

nog “113Online” heette, in haar eerste drie jaar. De verschillende vormen van 

online en telefonische hulpverlening worden beschreven, hoe vaak zij werden ge-

bruikt, en welke doelgroepen hiermee werden bereikt. Het onderzoek toont dat het 

haalbaar is om een online hulpverleningsplatform platform voor suïcidale mensen 

en hun omgeving op te zetten. De vraag naar anonieme hulp blijkt groot. Daarbij 

voorziet de mogelijkheid om vrijuit te kunnen praten over zelfmoordgedachten en 

gevoelens in een behoefte waar de reguliere GGZ onvoldoende aan tegemoet lijkt 

te komen. 
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Hoofdstuk 3 presenteert de evaluatie van de crisis chat hulpverlening van 113. 

Kenmerken van hulpvragers en veranderingen in hun emotionele toestand werden 

bestudeerd. De crisis chat van 113 bereikt veel mensen met ernstige suïcidaliteit 

en (mentale) gezondheidsproblemen. Jonge vrouwen vormen de grootste groep 

gebruikers. De bevindingen laten een positief effect van de 113 crisis chat zien dat 

vergelijkbaar is met het effect van telefonische hulpverlening, maar tonen ook dat 

er ruimte is voor verbetering. Zo bleek dat suïcidaliteit vaak niet was besproken 

in de eerste en laatste 10 minuten van de chat. Dit kan er op duiden dat de 113 

vrijwilligers terughoudend waren om suïcidaliteit expliciet aan de orde te stellen 

als de hulpvrager dit zelf niet naar voren bracht; en dat de oplossingsgerichte 

gespreksvoering hierin een extra belemmering vormde. Naar aanleiding van deze 

bevindingen heeft 113 de kwaliteit van de chat hulpverlening verbeterd. Nu wordt 

aan het begin van ieder gesprek onderzocht hoe veilig de situatie van de hulpvra-

ger is, en wordt gericht en actief gevraagd naar zelfmoordgedachten en –gedrag. 

Aan het eind van het gesprek wordt nagegaan hoe sterk de suïcidaliteit nog is en 

wat er nodig is om veilig te blijven. 

Hoofdstuk 4 beschrijft een onderzoek naar het bereik, de voordelen maar ook de 

mogelijke schadelijke effecten van het online forum dat werd aangeboden op de 

website van 113. Dit forum is bedoeld om bezoekers van www.113.nl met elkaar in 

contact te brengen om onderling steun te vragen en te bieden. Het onderzoek toon 

dat het forum slechts door een kleine groep hulpvragers werd gebruikt. Het forum 

bood deze gebruikers geringe voordelen waar echter ook moeilijk beheersbare 

risico’s aan verbonden waren, zoals het vinden van een zelfmoordmethode of een 

lotgenoot om samen zelfmoord mee te plegen. Naar aanleiding van het onderzoek 

besloot 113 het forum te sluiten. 

Deel II van dit proefschrift onderzoekt de tweede strategie: de implementatie 

van wetenschappelijk gefundeerd suïcide preventiebeleid in de GGZ. Hoofdstuk 

5 beschrijft een implementatiestudie van aanbevelingen uit de Multidisciplinaire 

Richtlijn voor Diagnostiek en Behandeling van suïcidaal gedrag. De uitdaging 

bij de implementatie hiervan was dat suïcidepreventie voor GGZ instellingen 

een gevoelig thema was. Bestuurders en hulpverleners twijfelden eraan of door 

betere hulpverlening meer suïcides kunnen worden voorkómen en vreesden een 

onterecht verwijt te krijgen als zij niet meer suïcides zouden voorkómen. 113 

Zelfmoordpreventie ontwierp daarom samen met 24 GGZ instellingen verspreid 

over het land een studie opzet waarmee veranderingen in beleid gemeten konden 

worden teneinde hiervan te leren en te kunnen verbeteren. Kwartiermakers, werk-

zaam voor 113, bezochten deze instellingen ieder half jaar en bespraken hoever 

Nederlandse samenvatting4



de invoering van de Richtlijn binnen de instelling was gevorderd in de studie 

periode van drie jaar. Dit gebeurde aan de hand van een monitor instrument dat 

samen met de instellingen is ontwikkeld. Op vier van de tien onderdelen werd 

een toename van de toepassing van de Richtlijn gevonden: 1) het opstellen en 

uitwerken van een suïcidepreventie beleidsplan; 2) het trainen van medewerkers 

in suïcidepreventie; 3) het evalueren van de zorg nadat een patiënt door zelfmoord 

overlijdt; en 4) het analyseren van meerjarige trends in het aantal suïcides in de 

eigen instelling. De bevindingen uit deze studie geven aan dat er een belangrijke 

eerste stap is gezet, maar ook hier: dat er nog veel ruimte is voor verbetering en 

dat er nog steeds sprake is van significante praktijkvariatie. Dit betekent dat er 

duidelijke verschillen zijn in de kwaliteit van zorg voor suïcidale mensen die wordt 

geboden door verschillende GGZ instellingen in Nederland. 

Hoofdstuk 6 zoomt in op Zero Suicide, een van oorsprong Amerikaanse beweging 

die in Nederland en internationaal steeds meer voet aan de grond krijgt. Zero 

Suicide streeft naar een culturele paradigmaverschuiving binnen gezondheidszorg 

systemen en in de samenleving; van gelaten acceptatie van zelfmoord naar actieve 

preventie van zelfmoord. De kerncomponenten van de Zero Suicide benadering 

en hun wetenschappelijke onderbouwing worden in dit hoofdstuk verduidelijkt. 

Zero Suicide vat suïcide preventie op als een patiënt- en staf veiligheidsvraagstuk, 

dat alleen door een organisatie brede aanpak kan worden beantwoord. Andere 

kerncomponenten zijn: gerichte en continue aandacht voor mogelijke suïcidaliteit 

bij alle patiënten in zorg; en optimalisatie zorgprocessen waardoor het mogelijk 

wordt alle suïcidale patiënten tijdig effectieve hulp te bieden. Samenvattend komt 

Zero Suicide neer op het steeds verder verbeteren van de kwaliteit van zorg binnen 

gezondheidszorg systemen, die wordt aangedreven door het inspirationele doel 

van nul suïcides als verre stip aan de horizon. De conclusie is dat het rationeel is 

om dit doel na te streven bij patiënten in de gezondheidszorg, op voorwaarde dat 

de reis naar nul zelfmoorden wordt ondernomen op een manier waarbij zorgpro-

fessionals zich gesteund voelen en beschermd worden tegen ongepaste verwijten 

als een patiënt overlijdt door zelfmoord.

Concluderend laat dit proefschrift zien dat verbetering van de kwaliteit van suïcide-

preventie in de gezondheidszorg een proces is dat tijd kost, en geduld, coördinatie 

en voortdurende aandacht vergt. De afgelopen tien jaar zijn er bescheiden maar 

belangrijke stappen gezet in Nederland om de zorg voor suïcidale mensen te ver-

beteren. Naast de directe verbeteringen in de zorg zijn er ook tekenen dat sprake is 

van een kantelpunt in het denken over suïcidepreventie in Nederland. Sinds 2018 

is suïcidepreventie een speerpunt in het beleid van de overheid en de geestelijke 
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