
Samen minder 
suïcide

Saskia Mérelle, epidemioloog 
en senior onderzoeker 



Hulplijn
• Crisishulp
• Motiverende gespreksvoering

• Dienstdoende hulpverlener
• Vrijwillig
• Gratis en anoniem
• Via telefoon of chat
• 24/7
• Zonder afspraak

Coaching
• Zorgtoeleiding
• Motiverende gespreksvoering

• Vaste hulpverlener
• Psycholoog (i.o.)

• Gratis en anoniem
• Via telefoon, chat of mail
• Op werkdagen van 8:30-20:00
• Op afspraak

Therapie
• Behandeling
• Cognitieve gedragstherapie

• Vaste hulpverlener
• Psycholoog (i.o.)

• Gratis en anoniem
• Via telefoon, chat of mail
• Op werkdagen van 8:30-20:00
• Op afspraak

Over 113: hulp
Chat: www.113.nl

24/7, gratis, anoniem & vertrouwelijk
Tel: 0800-0113 of 113 

Apps Zelfhulpcursus 





Richtlijnen, factsheets, zie www.113.nl

http://www.113.nl/


Suïcidepreventie Toolkit
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Stijging jeugdsuïcides Geen stijging 



Jurre 16 jaar



Psychosociale autopsie

• Eenduidige analyse professionals

• Actueel beeld risicofactoren en trends

• Helpt professionals en nabestaanden 

• Praktische handvatten en beleid



• Ingrijpende levensgebeurtenissen en trauma’s: 
(cyber)pesten, scheiding, seksueel misbruik

• 3 patronen: 

1. Groep meisjes, onzeker en perfectionistisch, 
liepen vast op school, psychopathologie, 
klinische opnames

2. Groep jongens, ontwikkelingsstoornis  
(autisme), naar speciaal onderwijs, voelden zich 
afgewezen

3. Jongeren zonder signalen: out-of-the-blue



• Sociale media steunend en schadelijk; 
ziekelijk competitief gedrag in klinische 
setting, online suïcidale identiteit

• Geen imitatie 13 Reasons Why, paar 
online challenges (Blue Whale) 

• Veel zoeken methoden via internet;                                      
in stilte voorbereid

• Vlak voor overlijden; accounts 
verwijderen of geliefden taggen



Database suïcidepogingen

* RIVM

SEH-bezoeken <30 jaar

* VeiligheidNL



Patiënten overleden door 
suïcide (N=1682)

29.5%

48.5%

37.6%

Heeft een 

veiligheidsplan

Betrekt 

familieleden/ 

verzorgers tijdens 

behandeling

Wacht minder dan 

2 weken voor 

eerste behandeling

Supranet GGZ instellingen



Samen bouwen aan suïcidepreventie



Dank voor jullie aandacht

s.merelle@113.nl


