Formulier diagnostiek suïcidaal gedrag jongeren
Datum:
Ingevuld door:

1. Kwetsbaarheidsfactoren
Kwetsbaarheidsfactoren in de
ontwikkelings- en persoonlijke
geschiedenis

Beschermende factoren in de
ontwikkelings- en persoonlijke
geschiedenis

Omschrijf welke langer bestaande
kwetsbaarheidsfactoren van toepassing zijn. Ga
de volgende 4 gebieden na:
A. Psychiatrische stoornis en
ontwikkelingsfactoren
B. Erfelijke en biologische factoren
C. Persoonlijkheidskenmerken
D. Sociale of maatschappelijke problemen

Omschrijf welke langer bestaande
beschermende factoren er zijn:

2. Eerder suïcidaal gedrag
Kwetsbaarheidsfactoren m.b.t. eerdere
suïcidaliteit

Beschermende factoren m.b.t.
suïcidaliteit

Bepaal de frequentie en ernst van eerder
suïcidale gedrag. Maak een analyse van
triggers. Ga de volgende 4 gebieden na.

Welke specifieke beschermende factoren
m.b.t. suïcidaliteit zijn er?

A. Eerdere suïcidepogingen, ernst en
frequentie
B. Eerdere periodes van suïcidale
gedachten
C. Eerdere zelfbeschadiging
D. Analyse van triggers en
bekrachtiging van eerder suïcidaal
gedrag
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3. Recente stressoren
Recente stressoren of ingrijpende
gebeurtenissen
A. Omschrijf welke recente stressoren tot
verhoging van de suïcidaliteit en het
gevoel van hopeloosheid (‘entrapment’)
hebben geleid:

Beschermende factoren m.b.t. deze
recente stressoren
Zijn er specifieke beschermende factoren
tegenover deze stressoren?

B. Of (bij een lopende behandeling): welke
stressoren of ingrijpende
levensgebeurtenissen leiden momenteel
tot verhoogde waakzaamheid.

4. Huidige suïcidaliteit
Analyse van de aard en ernst van de
huidige suïcidale crisis en van de
aanwezige faciliterende factoren

Analyse van de huidige beschermende
factoren en de aard van de gemaakte
veiligheids-afspraken

A. Beschrijf de huidige crisis: aanleiding,
betekenis hiervan voor de jongere,
gedachten, gevoel en aandrang tot
handelen, plannen en voorbereidingen.
Welke functie vervult het suïcidale
(geplande) gedrag? Schat de ernst van
de suïcidaliteit in.
B. Check acuut gevaar, faciliterende
factoren en beschikbaarheid van
middelen
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A. Welke specifieke beschermende
factoren m.b.t. suïcidaliteit zijn er?
B. In hoeverre is de jongere bereid en in
staat om betrouwbare
veiligheidsafspraken te maken?
Kan het netwerk ingeschakeld worden
en in de veiligheidsafspraken
participeren en is dit betrouwbaar?

5. Structuurdiagnose van de suïcidaliteit
Stel een structuurdiagnose van de suïcidaliteit op:

6. Beleid
Omschrijf (voorlopig) beleid met betrekking tot veiligheid en het beleid met betrekking tot
behandeling op korte en langere termijn.
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