
mailto:laura.jonville@passant.be






Suïcidepreventie Vlaanderen – Wie?

VLESP CPZ CGG-SP



VLESP

→



VLESP – Zorg na een Suïcidepoging



Materialen: (K)IPEO wordt LOES



- 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



Folders



Folders
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VLESP – Werkgroep Verder



1. Lotgenotencontact

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖



Werkgroep Verder - gespreksgroepen



• Datum 2023 nog niet gekend (november)

• VM: plenair gedeelte + getuigenissen

• NM: lotgenotencontact/workshops

• mei wandeling 



● Ontmoetingsplaats

● Ervaringen & vragen uitwisselen

● Anoniem



● Ikdraagjemee.be

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

● Herinneringspagina niet terug te vinden in zoekmachines



2. Vorming

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖

❖



3. Sensibilisering

❖

❖

❖

❖

❖
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Centrum ter preventie van zelfdoding
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CGG-SP











CGG-SP: waar en wie?

mailto:laura.jonville@passant.be
mailto:delphine.dumortier@passant.be
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mailto:sara.vanrossem@passant.be
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www.geluksdriehoek.be

http://www.geluksdriehoek.be/




https://www.zelfmoord1813.be/safetyplan

https://www.zelfmoord1813.be/safetyplan


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

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




http://www.ontrackagain.be/

http://www.ontrackagain.be/


• Zelfhulp
• Anoniem
• Gratis
• 6 stappen
• Voorbeelden
• Veelgestelde vragen





-

-

-



• 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.



• 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



-

-

-

-

















E-learning tool
www.zelfmoord1813.be/sp-reflex

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


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

•



4.1 Zelfzorg en attitudes 



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

