Verdiepende interv iew s s uïcideprev entie bij jongeren in de jeugd-ggz
Aanleiding. Van oktober 2020 tot februari 2021 hebben twee medewerkers van het Kenniscentrum
Kinder- en Jeugdpsychiatrie gesprekken gevoerd met tien zorgverleners uit de jeugd-ggz over
suïcidepreventie bij jongeren. Dit was een vervolg op verschillende andere activiteiten op het gebied
van suïcidepreventie bij jongeren, zoals het verdiepende onderzoek naar suïcide onder 10- tot 20jarigen in 2017, het Symposium suïcidepreventie bij jongeren 2019, de landelijke agenda
suïcidepreventie (2021-2025), en het leernetwerk In Contact Blijven (StroomOp-beweging).
Doel. Het doel van de verdiepende gesprekken was: meer te weten komen over vraagstukken die
spelen bij instellingen voor jeugd-ggz, inzicht krijgen in knelpunten waar zij mee te maken hebben
en achterhalen welke initiatieven er al zijn die breed verspreid kunnen worden, waar het
Kenniscentrum een rol bij kan spelen.
Opzet v erdiepende interv iew s . Voor elk interview was ongeveer 60 minuten ingepland. In open
gesprekken ging het in eerste instantie over de knelpunten bij de betreffende instellingen. De
medewerkers van het Kenniscentrum hadden enkele onderwerpen vooraf voorbereid waar zij naar
konden vragen indien het gesprek zich daarvoor leende (bijvoorbeeld: autisme, opleidingen, LHBTI,
ketennetwerk, sociale media). Deze onderwerpen waren gebaseerd op eerdere signalen uit het
werkveld.
Geïnterv iew den. Het Kenniscentrum heeft alle bestuurders van de leden aangeschreven met de
vraag of er thema’s of vraagstukken rondom suïcidepreventie bij hun instelling speelden. En zo ja,
welke dat zijn, welke de belangrijkste zijn en waar in hun visie meer aandacht voor moet komen
binnen de (specialistische) jeugdhulp. Alle geïnterviewden spraken vanuit hun persoonlijke visie en
ervaringen.
De volgende instellingen/medewerkers hebben meegewerkt:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GGz Centraal, (kinder- en jeugd)psychiater (Jeroen Steenmeijer)
GGz Delfland, GZ-psycholoog
Karakter, kinder- en jeugdpsychiater (Liesbeth Hoekstra en Mirjam Plugge)
Levvel, kinder- en jeugdpsychiater (Dr. Kim van Slobbe-Maijer)
Parnassia Groep, programmamanager (Arjen Verhard)
Regionaal Autisme Centrum, psychiater (Dorothé Thielen)
GGMD hulp- en dienstverlening, kinder- en jeugdpsychiater (Annerieke Luijendijk)
Altrecht, klinisch psycholoog (Jacquelijne Schraven)
Centrum voor Relationele Therapie van Arkin Jeugd en Gezin, arts/systeemtherapeut (Flip Jan
van Oenen)

Them a’s . Op basis van de verdiepende interviews heeft het Kenniscentrum een aantal
overkoepelende thema’s op een rij gezet. De Kenniscentrummedewerkers hebben ernaar gestreefd
om de visies van alle geïnterviewden aan bod te laten komen, om te komen tot een afgewogen
kennisstuk waar de geïnterviewden zich in herkennen.
Toes tem m ing. De geïnterviewden hebben tot twee keer toe feedback kunnen leveren op de tekst
in het kennisdossier. Zij zijn akkoord gegaan met het noemen van hun naam/functie/organisatie in
het stuk.

Verdiepende interv iew s s uïcideprev entie bij jongeren in de LVB-(jeugd)zorg
Het Landelijk Kenniscentrum LVB heeft in maart en april 2021 gesproken met zeven zorgverleners uit
de specialistische LVB-(jeugd)zorg en met één zorgprofessional/onderzoeker uit de forensische LVBzorg. Allen hebben vaak te maken met suïcidale uitspraken en gedragingen van hun cliënten. Zij zijn
binnen hun organisatie ook degenen die zich meer dan anderen hebben verdiept in het onderwerp
suïcide en suïcidepreventie en bijvoorbeeld aandachtsfunctionaris zijn. Ze hebben niet of sporadisch
met een geslaagde suïcidepoging te maken gehad. Eén geïnterviewde heeft in de forensische LVBzorg daarnaast ook (dossier)onderzoek gedaan naar cliënten die een geslaagde suïcidepoging
hadden gedaan.

Geïnterv iew den.
De volgende instellingen/medewerkers hebben meegewerkt:
•
•
•
•
•
•

Judith Jainathsingh-Sluimer, orthopedagoog generalist bij Vitree Jeugdhulp in Almere
Teunis van den Hazel, klinisch psycholoog, onderzoeker Kenniscentrum Trajectum
Petra Snip, psycholoog in opleiding tot GZ-psycholoog bij Levvel5 (voorheen Lijn5)
Melanie Zwang, gedragswetenschapper bij ’s Heeren Loo Expertisecentrum Advisium,
locatie Auriga
Judith Jong, gedragsdeskundige/GZ-psycholoog en Titia van der Kooij-Mellema, GZpsycholoog bij Alliade
Maarten Sterk, sociaal psychiatrisch verpleegkundige bij Advisium Groot Emaus

