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laura.jonville@passant.be

Suïcidepreventie in Vlaanderen
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Suïcidepreventie Vlaanderen – Wie?

VLESP CPZ CGG-SP
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VLESP

Expertise- en informatiecentrum

Continuering en up to date houden van reeds ontwikkelde methodieken

Gebruikersonderzoek zelfmoord1813

Adviezen media en fictiemakers

Onderzoek provinciale verschillen

Nieuwe methodieken ontwikkelen:
- Kom uit je Kop campagne
- Aanpassing (K)IPEO → LOES
- Evaluatie EHBP
- Ontwikkeling VAS III
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VLESP – Zorg na een Suïcidepoging

Aanbieden van informatie, documentatie en advies 

Ontwikkelen van materialen en methodieken

Implementeren van deze materialen en methodieken in de zorg

Inzetten op netwerken, engagementsverklaringen, handleidingen rond zorgcontinuïteit
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Materialen: (K)IPEO wordt LOES

Instrument voor psychosociale evaluatie en opvang van suïcidepogers



- Vertrekpunt voor goede eerste opvang:

- Volgens onderzoek: “Gesprek na een suïcidepoging verkleint kans op een nieuwe 

poging” 1

- Ondersteuning in kader van zorgcontinuïteit

- Bevorderen van goede overdracht en het delen van informatie met betrokken 
hulpverleners

1 Kapur, N., House, A., Dodgson, K., May, C., & Creed, F. (2002). Effect of general hospital management on repeat episodes 
of deliberate self-poisoning: cohort study. British Medical Journal, 325, 866-867

Doelstelling
LOES



- Deel 0: bij wie en wanneer suïcidale ideatie bevragen: signalen, risicokenmerken/-
situaties als indicatie voor deel 1 en 2

- Deel 1 (basis): richtvragen voor anamnese na een suïcidepoging en/of bij suïcidale 
ideatie: 

huidige poging, aanwezigheid zelfmoordgedachten, concrete plannen, poging(en) in 
het verleden, zelfdestructief gedrag, medicatiegebruik, emotie-inschatting, sociaal 
netwerk en steun, toekomstbeeld/mate van hopeloosheid en bereidheid tot verdere 
begeleiding.

Opbouw
LOES



- Deel 2 (verdere verkenning suïcidaliteit): richtvragen om suïcidaliteit verder uit te diepen 
en ondersteuningsnoden na te gaan: 

voorafgaande problemen, motieven voor suïcidaliteit, ambivalentie, coping, toekomst, 
verder bevragen poging, alcohol- en druggebruik, aanwezigheid suïcidegedachten en 
–plannen, hulpverleningsvoorgeschiedenis of behandeling en zorgbehoeften.

- Annex: aanzet tot risicoformulering en safety plan

Opbouw
LOES



- Huidige suïcidale intentie

- Risicofactoren

- Beschermende factoren

- Voorspelbare veranderingen

Aanzet tot risicoformulering
LOES

= belangrijkste factoren die het huidige en toekomstige suïciderisico bepalen



= houvast om toekomstige crisismomenten te overbruggen

Aanzet tot safety plan
LOES



- Bij voorkeur in een rustige, veilige en vertrouwelijke omgeving. 

- Betrekken van naasten, indien aanwezig en mits toestemming van patiënt, bij opvang en 
verdere behandeling.

- Afname van LOES zelf dient echter individueel te gebeuren, zodat ook moeilijkheden 
tussen de patiënt en zijn/haar naasten bespreekbaar zijn.

- Na suïcidepoging deel 1 zo snel als mogelijk bevragen, weliswaar wanneer de patiënt 
lichamelijk voldoende hersteld is.

- Deel 2 bij voorkeur zo snel mogelijk na deel 1.

- Risicoformulering: hoe concreter de factoren omschreven zijn, hoe makkelijker ze te 
vertalen zijn naar een interventie.

Tips
LOES
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Folders
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Folders
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Folders
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- Help! Mijn naaste ondernam een poging. Wat nu?

- En ik? Hoe kun je als naaste in deze moeilijke periode ook goed 

voor jezelf zorgen?

- S.O.S. Hoe kan ik er zijn voor mijn partner, collega, familielid, 

…?

Gids
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VLESP – Werkgroep Verder

1. Lotgenotencontact

2. Vorming

3. Sensibilisering
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1. Lotgenotencontact

FACE TO FACE

❖ Gespreksgroepen

❖ Ontmoetingsdag

❖ mei wandeling

ONLINE

❖ Forum

❖ Online gespreksgroep

❖ Herinneringssite

❖ Webwinkel 
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Werkgroep Verder - gespreksgroepen
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• Datum 2023 nog niet gekend (november)

• VM: plenair gedeelte + getuigenissen

• NM: lotgenotencontact/workshops

• mei wandeling 

Werkgroep verder - ontmoetingsdag
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● Ontmoetingsplaats

● Ervaringen & vragen uitwisselen

● Anoniem

Werkgroep verder - forum
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● Ikdraagjemee.be

● Interactief: foto’s, muziek, video’s, “wall”, …

● Herinneringspagina niet terug te vinden in zoekmachines

Werkgroep verder - herinneringssite
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2. Vorming

WAAROVER?

❖ Rouwen na zelfdoding

❖ De werkgever als nabestaande / De hulpverlener als nabestaande

❖ Slechtnieuwsmelding en eerste opvang van nabestaanden na zelfdoding

❖ Therapeutische interventies bij rouw na zelfdoding

WIE?

❖ Nabestaanden en hun omgeving

❖ Organisaties en bedrijven

❖ Opleidingscentra

❖ … 
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3. Sensibilisering

FOLDERS

❖ Infofolder Werkgroep Verder

❖ Bladwijzer HV

❖ Infofolder vormingen

BROCHURES

❖ Rouwen op de werkvloer

❖ Gids na zelfdoding
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Werkgroep verder - materialen



27

Suïcidepreventie Vlaanderen – Wie?

VLESP CPZ CGG-SP
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Centrum ter preventie van zelfdoding

Zelfmoordlijn 1813

Vormingen (open aanbod of op maat) voor:

- Crisishulpverleners (calltakers, crisisdiensten, nooddiensten)

- Hulp- en informatielijnen, chatdiensten

- Vrijwilligersorganisaties

- Organisaties die telefonisch of online in contact kunnen komen met suïcidale personen

- Bedrijven, KMO’s en zelfstandigen

- Het brede publiek
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Suïcidepreventie Vlaanderen – Wie?

VLESP CPZ CGG-SP
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CGG-SP
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CGG-SP: waar en wie?

Vlaams-Brabant, ingebed in CGG PassAnt vzw

Regio Halle-Vilvoorde; vestiging Halle (02/361.21.28)

- Laura Jonville (coördinator): laura.jonville@passant.be

- Nathalie Fonseca Gonzalez: nathalie.fonsecagonzalez@passant.be

- Kim Devleeschouwer: kim.devleeschouwer@passant.be

Regio Groot Leuven en Haacht; vestiging Haacht (016/60.99.99)

- Sara Van Rossem: sara.vanrossem@passant.be

- Delphine Dumortier: delphine.dumortier@passant.be

mailto:laura.jonville@passant.be
mailto:delphine.dumortier@passant.be
mailto:livia.anquinet@passant.be
mailto:sara.vanrossem@passant.be
mailto:lisanne.jansen@passant.be
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www.geluksdriehoek.be

http://www.geluksdriehoek.be/
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https://www.zelfmoord1813.be/safetyplan

https://www.zelfmoord1813.be/safetyplan
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https://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again

https://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/backup-en-track-again
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http://www.ontrackagain.be/

http://www.ontrackagain.be/
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• Zelfhulp
• Anoniem
• Gratis
• 6 stappen
• Voorbeelden
• Veelgestelde vragen
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- 12-16 jarigen

- Na spelen van Silver

- Emoties beter herkennen, benoemen en begrijpen

- Daling in aanwezigheid niet-helpende gedachten

- Beter begrip van verband tussen gedachten, gevoelens en gedrag

- Beter begrip van hoe anderen denken en zich voelen

- Serious game als toegangspoort tot beter begrip van mentaal welzijn

Samengevat
Silver
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• Suïcide: belangrijkste doodsoorzaak bij 15-19 jarigen

• Suïcidepogingen komen frequent voor, vooral bij meisjes

• Suïcidale gedachten veelvoorkomend

Belang van vroege, brede preventie. Silver: toegangspoort 

tot beter begrip van mentaal welzijn.
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• Download de game

• Kies één van de vier personages en volg deze doorheen de dag op het 
Silver festival

• Manipuleer de gedachten, gevoelens en het gedrag van de personages: 
jouw keuzes bepalen hoe de dag van Adam, Nora, Ben en Lotte er uitziet 

• De game wordt gespeeld op smartphone of tablet
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- Gratis beschikbaar in App stores

- Scholen

- Educatief pakket

- Vormingsmomenten najaar 2021

- Ook binnen hulpverlening als extra ondersteuning in begeleiding

- Alles te vinden op www.silvergame.be

Let’s play
Silver
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57E-learning tool
www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

http://zelfmoord1813.us8.list-manage1.com/track/click?u=e2808994330c18c5b61aafacd&id=a368accafc&e=7644592f7c
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Evaluatie VAS II 

https://www.vlesp.be/assets/pdf/nl-122505.pdf

https://www.vlesp.be/assets/pdf/nl-122505.pdf
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• MDR Kinderen en Jongeren

• Behandelrichtlijnen chronische suïcidaliteit

• Evaluatie MDR

• Suïcidepreventie & ASS

• Apothekers

VAS III in ontwikkeling
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4.1 Zelfzorg en attitudes 

Vergeet jezelf 
niet!
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Bedankt voor jullie aandacht!

Indien je vragen hebt of interesse in onze aanbod, kan je contact 

opnemen met: 

Laura Jonville (coördinator): laura.jonville@passant.be

Roept deze vorming persoonlijke vragen bij je op? Neem 

contact op met:

- CGG-SP (laura.jonville@passant.be )

- Je huisarts of het nummer 1813

CGG PassAnt Halle| Beertsestraat 21, 1500 Halle | 02 361 21 28

mailto:laura.jonville@passant.be
mailto:sara.vanrossem@passant.be

