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Voorwoord

Diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag vragen veel van zorgpro-
fessionals. Enerzijds gaat het bij vragen over leven en dood om hoogst-
persoonlijke en existentiële thema’s, waarbij niemand als bijzondere 
deskundige kan worden aangemerkt. Anderzijds weten we uit onderzoek 
dat psychiatrische stoornissen en emotionele problemen bij suïcide 
een grote rol spelen en dat de denkprocessen bij suïcidale mensen vaak 
ernstig verstoord zijn. In dit krachtenspel moet de zorgprofessional naar 
beste kunnen een persoonlijk contact aangaan met de betrokkene en de 
naasten, zich op de hoogte stellen van de toestand, en in wijsheid afwegen 
welke interventies het meest passend zijn om ernstig onheil af te wenden. 
Eenduidige antwoorden zijn meestal niet voorhanden.
Bij het opstellen van de richtlijn heeft de werkgroep zich gebaseerd op de 
beschikbare evidentie, op bestaande internationale richtlijnen, en op een 
klankbordgroep (zie bijlage 3) van deskundigen en van vertegenwoordi-
gers van beroepsverenigingen en van patiëntenverenigingen. Daarbij is 
gebleken dat in de praktijk de evidentie voor de besluitvorming belangrijke 
beperkingen kent. De uitkomst van een suïcidaal proces valt op basis van 
alle beschikbare evidentie nu eenmaal niet betrouwbaar te voorspellen. 
Daarmee is echter niet gezegd dat er geen basis is voor het handelen van 
professionals in situaties die als risicovol worden ingeschat. De basis voor 
het handelen zal eerder liggen in overwegingen van goede klinisch prak-
tijkvoering dan in ‘harde’ evidentie. De evidentie geeft een richting, maar 
de besluitvorming is praktisch.
De richtlijn is multidisciplinair opgesteld in opdracht van de Nederlandse 
Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en het Nederlands Instituut van 
Psychologen (nip). De primaire doelgroepen zijn huisartsen, psychologen, 
psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen, maar de werkgroep meent 
dat de aanbevelingen ook voor anderen van belang kunnen zijn.
In de laatste 25 jaren is het aantal suïcides per hoofd van de bevolking 
in Nederland en ook daarbuiten gestaag afgenomen. Aangenomen mag 
worden dat maatschappelijke factoren en de kwaliteit van de gezondheids-
zorg daarbij een rol spelen. Er zijn kennelijk factoren die het aantal suïcides 
beïnvloeden. Het gaat dan niet alleen om de diagnostiek en behande-
ling van suïcidaal gedrag, zoals besproken in deze richtlijn, maar ook om 
de behandeling van psychische stoornissen, waaronder de behandeling 
van depressie. De daling van het aantal suïcides is de laatste jaren gaan 
afvlakken. Dat is een reden om preventie hoog op de agenda te houden. 
Het gaat bij de preventie om een complex samenspel van maatschap-
pelijke factoren, beschikbaarheid van middelen en het functioneren van 

Richtlijn Suïcidaal gedrag-printversie.indd   9 23-07-12   15:25



Samenvatting

 Inleiding

. Doel
Hier volgt een korte versie van de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek 
en behandeling van suïcidaal gedrag. Deze samenvatting heeft als doel om 
de richtlijn en de belangrijkste aanbevelingen toegankelijk te maken voor 
de praktijk. De volledige tekst van de richtlijn (hoofdstuk 1-10) bevat de 
wetenschappelijke onderbouwing voor de vele vraagstukken over diagnos-
tiek en behandeling van suïcidaal gedrag. Die wetenschappelijke onderbou-
wing heeft met de overige overwegingen geleid tot de aanbevelingen (zie 
hoofdstuk 3 tot en met 10 en bijlage 1). De werkgroep realiseert zich dat er 
behoefte is aan een handzame, praktisch te gebruiken samenvatting. Het is 
onvermijdelijk dat bij het samenvatten nuanceringen verloren zijn gegaan. 
Voor toelichting en achtergrondinformatie verwijzen wij dan ook met 
nadruk naar de integrale tekst van de richtlijn (hoofdstuk 1 tot en met 10).

. Doelgroep
De opstellers van deze richtlijn zijn psychiaters, psychologen, huisartsen 
en verpleegkundigen. Wij bevelen de richtlijn aan de volgende beroeps-
groepen aan: artsen, verpleegkundigen, psychologen en psychotherapeuten 
die werkzaam zijn in de gezondheidszorg.

. Afbakening
Richtlijnen zijn niet bedoeld als uitputtende en limitatieve beschrijving 
van alle vormen van zorg die bij individuele patiënten kunnen worden 
toegepast. Het zijn ook geen standaarden die in alle omstandigheden van 
toepassing kunnen worden verklaard. Als professional hebt u de verant-
woordelijkheid om op basis van onderzoek te komen tot een indicatie-
stelling voor behandeling.
De professional komt tot een oordeel op basis van alle beschikbare infor-
matie, rekening houdend met de actuele mogelijkheden en beperkingen. 
Door deze richtlijn te volgen, zult u als professional bijdragen aan zorg-
vuldig klinisch handelen bij patiënten met suïcidaal gedrag, maar het biedt 
geen garantie voor een gunstige uitkomst bij elke patiënt. Ook bij zorg-
vuldig klinisch handelen zullen er patiënten zijn die suïcide plegen.
Deze richtlijn is niet bestemd voor patiënten met de vraag om hulp bij 
 zelfdoding. Hiervoor verwijzen wij naar de Richtlijn omgaan met het 

de gezondheidszorg. Een zorgprofessional die weet hoe te handelen bij 
suïcidaal gedrag, is daarvan een onmisbaar onderdeel. Het is de hoop van 
de werkgroep dat de richtlijn een praktische handreiking biedt voor het 
professioneel handelen bij suïcidaal gedrag.

Bert van Hemert, voorzitter
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