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Op een schaal van 0-10: Hoe 
comfortabel voel jij je om over 

zelfdoding te praten?



Suïcidepreventie

in het 

sociaal domein 

Over zelfmoord Bespreekbaar 

maken: 

do’s en dont’s

Opvolging:

welke signalen

waar naartoe

Programma



Praten over zelfmoord brengt
iemand op het idee.



Cliënten die dreigen er een einde
aan te gaan maken, manipuleren

vooral.







Zelfmoord in cijfers



Zelfmoord in cijfers

55 % van de geslaagde 

suïcides is door mensen met een   
bijstand- of 

arbeidsongeschiktheidsuitkering





Hoe ontstaan gedachten aan zelfdoding?





Hoe ontstaan zelfmoordgedachten

Kwetsbaarheid 
& 

stress

Zelfmoord
gedachten

Klem
Ondraaglijk

Onoplosbaar
Oneindig



Van denken naar doen

Onzichtbaar

Zichtbaar



het Sociaal domein en Suïcidaliteit 

Sociaal domein
• Kwetsbaarheid

• Stress

• Tunnelvisie

• Schaarste, beperkte bandbreedte

• Schaamte, taboe

• Emotie gestuurd, korte termijn

• Alleen voelen, niet in staat hulp te zoeken

• Beperkt denk- en doevermogen

• …. 

Suïcide
• Kwetsbaarheid

• Stress

• Tunnelvisie

• Emotie gestuurd

• Klem zitten, wanhoop

• Sociaal isolement

• Schaamte, taboe

• Eenzaamheid

• Beperkt denk- en doevermogen

• ….



Wat zijn triggers?

Bejegening

Wetten 
en regels

Sancties

Dichte 
deuren

Termijnen

Brieven

Bureau-
cratie



Uitgelicht: armoede en schulden

80 % van de mensen in zorg binnen het sociaal domein hebben o.a. te maken met schulden

1 op de 4 mensen die bellen/chatten met 113 heeft te maken met armoede/schulden

Slechts 7 % van de mensen met schulden komen uiteindelijk bij de schuldhulpverlening terecht (dec. 2019), emotionele 
wanhoop houdt ze tegen

Getraumatiseerde mensen door schulden én/of de hulpverlening

Inhoudelijk lastige problemen zoals huisuitzetting, faillissement, gijzeling, beslag op inkomen: hoe blijf je daarbij 
mensgericht?



Suïcidaliteit bij armoede en schulden

Armoede Schulden

Hoge kwetsbaarheid
Hoge stress-factor
Sociaal isolement
Geen perspectief





Uitspraken

Gedrag

Risicofactoren



Mismatch in een gesprek over zelfmoord



Bodemonderzoek

laaggeletterd zelfmoordgedachten

werk huiselijk geweld

relatie geld, schulden

geld, schulden relatie

huiselijk geweld werk

zelfmoordgedachten laaggeletterd
Spanning

Spanning



Vraag naar: 

Wanhoop

Gedachten

Luisteren en 
empathisch zijn

Plannen



Een gesprek over zelfmoord

• Focus ligt op contact maken en behouden

• Echt begrijpen wat er speelt: wees nieuwsgierig!

• Niks oplossen



Hoe krijg je een indruk van de ernst?



Fase 4

Safety first









Hulpverlening door 113

Therapie

Zelfhulpcursus 

Apps

Chat: www.113.nl Tel: 0900-0113 

24/7, gratis, anoniem & vertrouwelijk



HIER PLAATJE DRIELUIK (BEELDBREED)

meld je aan

meer weten?

1 dagdeel, € 95,- pp

vaardigheden oefenen

bewezen effectief

certificaat Gatekeeper

groepstraining

Suicideprentie in pr akt i jkDe app helpt je contact  maken

app

gratis en anoniem

altijd bij de hand

do's en don'ts

meer dan 500 keer 

gedownload

meer weten?

begin de training

meer weten?

gratis

binnen 1 uur afgerond

theorie & oefenen

certificaat

Suicidepreventie de basis

online training

meld je aan

meer weten?

1 dagdeel, € 95,- pp

vaardigheden oefenen

leren van en met elkaar

certificaat Gatekeeper

groepstraining

Suicideprentie in pr akt i jkDe app helpt je contact  maken

app

gratis en anoniem

altijd bij de hand

do's en don'ts

meer dan 500 keer 

gedownload

meer weten?

begin de training

meer weten?

gratis

binnen 1 uur afgerond

theorie & oefenen

certificaat

Suicidepreventie de basis

online training



w

Extra voor gatekeepers bij 113

Downloads 

113.nl/gatekeeper

Achtergrondinformatie, 

handreikingen en 

stappenplannen

Overleg- en advieslijn

Dagelijks van 10:00 - 16:00 

020-3113888

Folders & crisiskaartjes

Bestellen via 

113.nl/gatekeeper 

http://www.113.nl/
http://www.113.nl/


Tips

• Begin met oprecht contact
• Hou het gesprek zoveel mogelijk bij de zelfmoordgedachten, parkeer 

de rest tot je meer weet
• Hou de regie: emotie mag er zijn, agressie en dreigen hoort daar niet 

bij. Vertel op welke manier jij het beste kan luisteren naar de ander 
• Reflecteer op het gevoel dat de situatie en betrokken personen oproept
• Creëer rust  door te benoemen dat de situatie ook ingewikkeld is en dat 

er sprake is van onmacht
• Verwijs door voor de zelfmoordgedachten

• Geef de hulp die jij kan geven en hou vinger aan de pols




