
11.4 kiint 
/met d04.4.idt ~ 

Handreiking 
zelfmoord preventie 
binnen het UWV 

Met handvatten om in jouw praktijk: 
• Iemand met zelfmoordgedachten te herkennen 
• Daarover in gesprek te gaan 
• Iemand door te verwijzen naar de juiste zorg 

113 zelfmoord 
• • • o 
preventie 



Inhoudsopgave 

Inleiding 

Over zelfmoord 

Acties voor zelfmoordpreventie 
• Medewerker met (telefonisch) klantcontact 

• Verzekeringsarts 

Dreigen met zelfmoord 

Kwaliteit van zorg 

Bijlagen 
• Signaleringskaart Zelfmoordpreventie voor het UWV 

Over 113 

Deze handreiking is ontwikkeld voor... 



Feiten en cijfers 
Zelfmoord komt meer voor onder mannen dan onder vrouwen. Wel doen vrouwen vaker 
een poging dan mannen. Dit geldt voor nagenoeg alle landen van de wereld. In 2017 over-
leden in Nederland 1917 mensen door zelfmoord, waarvan 1304 mannen en 613 vrouwen. 
Zelfmoord komt dus in Nederland ruim 2 keer vaker voor onder mannen dan onder vrou-
wen. Dit is een beeld dat we al lange tijd zien. 

Zelfmoord komt het meest voor onder mannen van middelbare leeftijd. In 2017 zijn 787 
mannen tussen de 40 en 70 jaar overleden door zelfmoord. Zowel onder mannen als onder 
vrouwen gaat het relatief vaak om alleenstaanden. Ook verlies van werk, arbeidsonge-
schiktheid en schulden zijn belangrijke risicofactoren. 
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'Ik gebruik 
meestal het woord 
zelfmoord. Mijn 
ervaring is dat 
hoe duidelijker ik 
de vraag stel, hoe 
duidelijker ook het 
antwoord is dat ik 
terugkrijg' 
Karen, vrijwilliger crisislijn 113 

Wat kan 113 doen? 
113 Zelfmoordpreventie biedt 
op-maat informatiemateriaal, 
advies, ondersteuning, 
voorlichting en training  aan 
organisaties  en professionals 
in het  sociaal economisch 
domein. Wil je  susicidepreventie 
in jouw  organisatie of  gemeente 
versterken?  Neem  dan contact 
op  met Jacqueline  Regeling, 
kwartiermaker  voor  het 
sociaal  economisch domein, 
via 

Zelfmoordpreventie binnen het UWV 
Zelfmoord is een onderwerp, waarbij men zich vaak ongemakkelijk voelt als het 
ter sprake komt: laat staan om het aan de orde te stellen. Mensen denken vaak 
aan zelfmoord als ze klem zitten omdat pijn en/of problemen uitzichtloos lijken. 
Zij zien zelfmoord nog als enige oplossing. De helft van het aantal suïcides betreft 
mensen met een al bekende psychische stoornis, zoals een depressie. Maar ook 
life events, met name die gepaard gaan met (dreigend) verlies, kunnen leiden tot 
gedachten aan zelfmoord. Zo kan verlies van een partner, van werk, van inkomen, 
van zekerheden en zingeving in het leven zelfmoordgedachten veroorzaken. 
Iedere medewerker van UWV, die in welke vorm dan ook contact heeft met 
klanten, kan ermee te maken krijgen: negatieve beslissingen en wijzigingen in de 
uitkerings- of begeleidingssituatie kunnen ertoe leiden dat iemand het niet meer 
ziet zitten. 

Omdat dat letterlijk van levensbelang kan zijn is het zaak om alert en niet terug-
houdend te zijn als je denkt dat een klant (maar evenzeer een collega) zelfmoord-
gedachten heeft. Praten helpt. Door over zelfmoordgedachten te praten ontstaat 
er in iemands hoofd rust en ruimte voor ordening en wordt het mogelijk om hulp 
te zoeken. Het is natuurlijk best een stap om zo'n gesprek te beginnen. Hoe her-
ken je dat iemand aan zelfmoord denkt? En hoe praat je erover? Deze handreiking 
helpt je hierbij. 

Suïcide, zelfdoding of zelfmoord? 
113 Zelfmoordpreventie wil niet alleen respectvol en empathisch, maar ook 
nuchter en direct communiceren. We gebruiken daarom woorden die de meeste 
mensen normaal vinden, gebruiken en snappen. Onderzoek heeft uitgewezen dat 
mensen die last hebben van zelfmoordgedachten, het woord zelfmoord gebrui-
ken. Ons beleid is om aan te sluiten bij de woordkeuze van de mensen met wie 
wij in contact staan. Daarom spreken wij over zelfmoord. Wanneer een klant een 
ander woord gebruikt, zoals suïcide of zelfdoding, kun je dit natuurlijk overnemen 
om beter aan te sluiten in het gesprek. 

Vergroot je deskundigheid 
Naast deze handreiking heeft 113 zelfmoordpreventie allerhande compact folder-
materiaal dat gratis te downloaden is op 113.nl. 113 ontwikkelde ook de Vraag-
Maar app, een app die je leert hoe je een gesprek over zelfmoord voert. Ook geeft 
113 Zelfmoordpreventie voorlichting, workshops en trainingen voor iedereen die in 
zijn werk te maken kan krijgen met mensen die aan zelfmoord denken. 

Kijk voor meer informatie over voorlichting, workshops en trainingen op www.113. 
nl of neem contact op met academ0113.nl. Daarnaast biedt het UWV ook 
trainingen voor medewerkers aan. Informeer bij je leidinggevende wat de moge-
lijkheden zijn.' 



"Ik ben 
alleen en 
ik hoor 
nergens 

(meer) bij" 

"Ik ben 
anderen 
tot last" 

"Ik ben 
niet meer 
bang voor 
de dood en 
kan mezelf 

doden" 

Grote kans 
op zelfmoord 

Van denken naar doen 

Wens 

Plan 

Voorbereiding 

Poging 

Zelfmoord 

Onzichtbaar 

Zichtbaar 

Stapelen van negatieve gedachten 
De meeste mensen die aan zelfmoord denken, willen uiteindelijk geen zelfmoord plegen. Iemand heeft een verhoogd risico als 
deze drie gedachten aanwezig zijn: 
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Zelfmoordgedachten gaan meestal samen met het gevoel 
dat iemand nergens meer bij hoort, alles te veel is, dat wat 
diegene aan het doen is in het leven toch geen zin heeft. 

igut. iedeitee. tot e4 
Vervolgens komt er een moment waarop iemand denkt dat 
anderen hem ook niet meer zullen missen, dat hij anderen 
tot last is en niet meer gezien wordt. Een gedachte die niet 
rationeel is en zeker niet op waarheid berust, maar wel 
wordt geloofd door degene die aan zelfmoord denkt. 

Ik go". ItiAt mort 44.2. vaatdo dood' 
Op het moment dat daar ook nog bij komt dat iemand 
niet meer bang is voor de dood en een plan maakt hoe hij 
zelfmoord kan plegen neemt de kans op een zelfmoord(po-
ging) toe. 

Een zelfmoordpoging lijkt vaak heel plotseling, maar tussen de eerste gedachte aan zelfmoord en de uiteindelijke poging zit 
bijna altijd een, veelal onzichtbaar, proces. Dat kan kort of lang zijn, eenmalig zijn of zichzelf herhalen. De gedachten worden 
steeds intenser, en vaak is er een druppel die de emmer doet overlopen. 

Over zelfmoord 

Hoe ontstaan zelfmoordgedachten? 
Mensen plegen zelfmoord omdat ze klem zitten, omdat hun problemen ondraaglijk, onoplosbaar en oneindig lijken, ze het 
gevoel hebben nergens meer bij te horen en zelfmoord de enige oplossing lijkt. 

Mensen met zelfmoordgedachten piekeren vaak veel, kunnen nergens anders meer aan denken, slapen slecht en delen vaak 
niet hun werkelijke gedachten, of houden die steeds meer voor zichzelf. Ze raken langzaam het contact met anderen kwijt en 
zien steeds minder oplossingen voor hun problemen. Mensen komen in een fuik terecht. Er treedt een soort tunnelvisie op 
waardoor het idee dat zelfmoord de enige manier is om van de pijn en wanhoop af te komen versterkt wordt. 
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Acties voor suïcidepreventie 
Op de komende bladzijden tref je een stappenplan suïcidepreventie aan. Er is een stappenplan voor medewerkers met 
klantcontact, zoals arbeidsdeskundigen, re-integratiebegeleiders, adviseurs en baliemedewerkers. Dit stappenplan kan ook 
gebruikt worden door medewerkers met telefonisch klantcontact ook al zijn enkele signalen (zoals afwijkend gedrag) dan 
niet van toepassing. Daarnaast vind je een stappenplan voor de verzekeringsarts. De 'Signaleringskaart Zelfmoordpreventie 
voor het UWV' en de 'Triagetool zelfmoordpreventie voor de verzekeringarts' die je verderop in deze handreiking vindt zijn 
geheugensteuntjes om in de buurt te hebben. 

Medewerker (telefonisch) klantcontact 
Medewerkers met klantcontact kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het signaleren en bespreekbaar maken van 
zelfmoordgedachten. 

Herken de 
signalen 

Luister, 
toon begrip 

Verwijs door 
naar hulp 

• 
Stel de vraag 

Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 

"Praten over zelfmoord brengt iemand alleen 
maar op een idee" 

)C  Dit is niet waar. 

1-let brengt een ander niet op ideeën, je laat zien dat je oprecht betrokken 
bent bij iemand. Erover praten kan juist helpen bij het vinden van een andere 

oplossing dan de dood. Bovendien verlaagt praten vaak de spanning. 

"Als iemand uitbundig is en grapjes maakt, of juist 
boos en agressief overkomt, dan gaat hij echt geen 

zelfmoord plegen" 

X  Dit is nietwaar. 

Mensen denken vaak dat iemand die aan zelfmoord denkt, voortdurend 
teruggetrokken, timide en verdrietig is. Hoe iemand zich uit, verschilt per 
persoon en geeft niet altijd weer hoe iemand zich voelt. Achter uitgelaten 

of boos gedrag, kan een boel verdriet of frustratie liggen. 

"Klanten die zeggen dat ze zelfmoord 
gaan plegen, doen het niet" 

Dit is niet waar. 
Meer dan de helft van de mensen die zelfmoord plegen, hebben vooraf signalen 

gegeven, bijvoorbeeld door iemand te bellen of een bericht te sturen. Een 
uitspraak als "Ik maak er een einde aan" is eerder een schreeuw om hulp dan 

manipulatie of aandachttrekkerij. Neem het serieus. 

Misverstanden over zelfmoord 

Over zelfmoord bestaan veel misverstanden. Hieronder vind je er een paar. 



Vraag er gewoon 
naar. Want wat kan er 
misgaan? 

Optie 1: je vergist je. Dit is een 
opluchting voor jou. Je zorgen 
zijn onterecht 

Optie 2: je hebt gelijk. Een op-
luchting voor de ander. Hij kan 
eindelijk zijn gedachten delen en 
eerste stap naar hulp is gezet. 

Stap 2: Stel de vraag 
Heb je op basis van de signalen of een niet pluis gevoel het idee dat 
er sprake zou kunnen zijn van zelfmoordgedachten, vraag dit dan aan 
de klant. 

Soms is het moeilijk voor jezelf om met de ander direct over zelfmoord te begin-
nen. Doe het op een manier die voor jou en je klant goed aanvoelt. Maak het niet 
onnodig ingewikkeld. Gebruik bijvoorbeeld de volgende stappen: 

Vraag open hoe het met iemand gaat 
Gewoon, een simpel "Hoe gaat het met je?". 

Benoem de signalen die je opmerkt en vraag na of de an-
der dit herkent 
Vraag bijvoorbeeld: 
• "Ik zie dat je een vermoeide indruk maakt. Slaap je wel goed?" 
• "Ik merk dat je er met je gedachten niet echt bij bent. Is er iets waar je over 

piekert?" 

Geef aan dat je je zorgen maakt en vraag door wat er aan de hand is. 

Wacht niet te lang met de vraag of iemand weleens over 
zelfmoord denkt 
Veel mensen wachten op de juiste gelegenheid om iets moeilijks aan te kaarten. 
Die gelegenheid is er eigenlijk nooit. En hoe langer je wacht hoe moeilijker het 
wordt en hoe langer iemand in stilte met zijn wanhoop rondloopt. Stel de vraag, 
dat kan gewoon. Veel mensen die ooit aan zelfmoord dachten, vertellen hoe opge-
lucht ze waren toen iemand er eindelijk naar vroeg. 
Bijvoorbeeld: 

• "Betekent dit ook dat je er weleens over denkt om een einde aan je leven te 
maken?" 

• "Denk je er over jezelf iets aan te doen of zelfmoord te plegen?" 
• "Denk je weleens van mij hoeft het zo niet meer?" 

Neem in het gesprek een 'onwetende houding' aan. De klant kent zichzelf en de 
situatie beter dan jij. 

Niet pluis gevoel? 
Heb je een niet pluis gevoel 
bij een klant, raadpleeg dan 
een collega of de verzeke-
ringsarts om je zorgen te 
delen. Je kan bij twijfel ook 
altijd contact opnemen roet 
113 Zeltmoorcfpreventie. 
113 heeft voor professionals 
en  organisaties een colle-
giale overleglijn, waarop 
hun hulpverleners dagelijks 
bereikbaar zijn. Ze zijn op 
werkdagen bereikbaar via 
020-311 38 88 tussen 10:00 
en  16:00 uur. 

Safety first 
Bel bij acuut gevaar meteen 
112, alarmeer de beveiliging 
en  laat de klant niet alleen. 
Bij telefonisch contact: 
achterhaal de verblijfsplaats 
van de klant, alarmeer 112 
of vraag een collega dat  te 
doen  en  blijf  aan  de lijn tot 
de hulpdiensten gearriveerd 
zijn. 

Stap 1: Herken de signalen 
Er zijn uiteenlopende signalen die kunnen wijzen op zelfmoordgedachten. 
Door deze signalen te herkennen is sneller ingrijpen mogelijk. Neem alle 
dreiging serieus, óók als de indruk bestaat dat het instrumenteel is. (zie 
hierna bij "Dreigen met zelfmoord") 

Gedrag: 
Mensen die aan zelfmoord denken, gaan zich vaak anders gedragen. Iemand: 
• heeft plots sterke wisselingen van stemmingen. 
• komt vermoeid of juist hyperactief over. 
• neemt afscheid, geeft spullen weg. 
• verdooft eigen emoties, bijvoorbeeld door alcohol en drugs te gebruiken. 
• kijkt je niet aan, maar kijkt naar de grond of kijkt weg. 
• ziet er onverzorgd uit. 
• kijkt verdrietig of huilt. 
• reageert nauwelijks op je. 
• komt ongeïnteresseerd of juist roekeloos over. 

Uitspraken: 
Behalve aan het gedrag van iemand, kun je soms aan bepaalde uitspraken merken dat 
mensen wanhopig zijn en het leven niet meer zien zitten: 
• "Jullie zullen geen last meer van mij hebben." 
• "Ik hoef geen nieuwe afspraak, volgende week ben ik er toch niet meer." 
• "Ik kan maar beter dood zijn." 
• "Ik maak er een eind aan." 

Risico's: 
De volgende gebeurtenissen en omstandigheden vergroten de kans dat iemand zelfmoord 
pleegt. 
• Eerdere zelfmoordpogingen 
• Schulden, in combinatie met psychiatrische problemen, depressie of verslaving 
• Het hebben van een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering 
• Verlieservaringen, zoals verlies van baan, eigen bedrijf, partner, status, of financiële 

mogelijkheden door schulden 
• Verandering van medicatie (denk bijvoorbeeld aan anti depressiva) 
• Uitzichtloze, onoplosbare situaties, bijvoorbeeld door fraude of niet saneerbare boe-

tes 
• Geslacht: mannen plegen ruim twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen 
• Sociaal isolement, het ontbreken van steun van familie of vrienden 

Risicomomenten bij het UWV 
Besluitvorming die een voor de klant ongunstig gevolg heeft is een belangrijk moment 
waarop zelfmoord aan de orde kan komen, dan wel een meer ernstige of acute vorm aan 
kan nemen. Ook op andere 'transitiemomenten' zijn mensen extra kwetsbaar en is het 
risico op zelfmoord hoger dan normaal. 

Denk hierbij aan: 
• Bij de divisie SMZ gaat het met name om de momenten waarop de klant verneemt 

dat zijn/haar aanvraag niet (langer) wordt gehonoreerd. 
• Bij het Werkbedrijf ontstaat een kritiek moment als de klant wordt aangesproken op 

onvoldoende re- integratie-inspanningen of sollicitaties en het onvoldoende nakomen 
van afspraken. Ook een afwijzing van aangevraagde voorzieningen kan mensen de 
(laatste) moed ontnemen. 

• Bij de afdeling Bezwaar & Beroep vormt ongegrondverklaring van een bezwaar of een 
beroep een mogelijke oorzaak van (verheviging van) suïcidale gevoelens. 
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Do's & Don'ts 
Praten over zelfmoord kan 
levensreddend zijn. Het 
vermindert druk en ordent 
gedachten. Het is de eerste stap 
naar een oplossing. 
Een gesprek over zelfmoord kent 
een aantal Do's en Don'ts. 

Benoemen 
• "Je zegt dat je het niet meer 

ziet zitten, bedoel je dat je aan 
zelfmoord denkt?" 

• "Als ik je goed begrijp, denk je 
aan zelfmoord, klopt dat?" 

Concretiseren 
"Je zegt dat je er straks niet 
meer bent, wat bedoel je met 
straks?" 
"Je zegt dat het allemaal 
ellendig is voor je. Wat is er 
precies zo ellendig voor je?" 

Veiligheid 
• "Hoe denk je dat je vanavond 

veilig kunt blijven?" 
• "Hoe is het je gelukt om je de 

afgelopen dagen/weken weer 
rustiger te voelen?" 

Meepraten/instemmen 
• "Nou ik snap het best waarom 

je niet meer wilt leven..." 
• "Tja, als ik in jouw schoenen 

zou staan, zou ik het misschien 
ook opgeven..." 

Een oordeel vellen 
• "Dat kun je niet maken!" 
• "Wat egoïstisch zeg, denk eens 

aan je kinderen." 

Snel adviseren 
• "Het zou goed zijn om wat 

vaker iets leuks te doen, lijkt 
mij." 

• "Waarom ga je niet vaker 
lekker sporten?" 

Privacy en klanten met 
zelfmoordgedachten 
Binnen het UVVV hebben meer-
dere partijen te maken met spe-
cifieke regels voor het delen van 
informatie van klanten. Wij krijgen 
dan ook regelmatig een vraag 
hierover, bijvoorbeeld in onze 
trainingen. Privacyregels vormen 
geen belemmering om door te 
verwijzen naar de juiste hulp of 
om hulp in te schakelen bij een 
(mogelijk) levensbedreigende 
situatie. Privacy is de laatste jaren 
zo'n hot issue dat medewerkers 
van organisaties zich soms onge-
merkt te terughoudend opstellen 
in het doorverwijzen naar hulp. 
Het is zinvol om intern in de 
organisatie het thema van privacy 
in relatie tot (mogelijk) suïcidale 
klanten/burgers te bespreken en 
op te nemen in een protocol. 

Stap 4: Verwijs door naar hulp 
Als iemand aan zelfmoord denkt, is het belangrijk dat die persoon de 
juiste hulp krijgt. Hulp helpt. Ga er niet vanuit dat iemand zelf hulp 
zoekt of vanzelf beter wordt zonder hulp. Mensen die kampen met 
zelfmoordgedachten komen allerlei obstakels tegen op zoek naar 
hulp. Vaak spelen schaamte en angst een rol in het vermijden van het 
zoeken naar hulp. Stel daarom voor om samen te kijken op welke ma-
nier je iemand kan helpen de weg naar hulp te vinden. 

Hoe pak je dat aan? 
Wees transparant over je bezorgdheid en geef aan dat je samen met iemand wil 
kijken waar hij hulp kan vinden. Vraag goed na wat iemand zelf al gedaan heeft 
om hulp te krijgen. Wees ook duidelijk over je eigen rol; je signaleert en je verwijst 
door, je hoeft het probleem niet op te lossen. Vertel wat je wel en niet kunt bieden. 
Beloof geen geheimhouding, en beloof zeker geen dingen die je niet waar kunt 
maken. 

Als je wilt, kun je ook bellen met de hulpverleners van 113 Zelfmoordpreventie om 
te overleggen hoe je iemand kan helpen om hulp te zoeken. Op werkdagen kun je 
tussen 10:00 en 16:00 uur naar 020 - 311 38 88 

Waar kan iemand terecht? 
De eerste stap naar een oplossing is wanneer iemand zijn problemen deelt met 
zijn partner, collega, vriend of iemand anders die hij vertrouwt. Maar vaak is dat 
niet genoeg. Dan is er meer hulp nodig, professionele hulp. 
Er zijn verschillende personen of organisaties die hulp bieden. De huisarts en 113 
Zelfmoordpreventie bieden hulp, maar kunnen ook meedenken over wat de meest 
geschikte vorm van hulp is. 

'Ja, ik denk weleens 
aan zelfmoord.' 

'Beangstigt deze 
gedachte je?' 

'Meestal wel, maar ik kan 
er ook rustig van worden.' 

'Ik ben echt iedereen tot last, 
ze zijn beter af zonder mij.' 

'Dat moet heel eenzaam 
voelen, klopt dat?' 

'Ja, maar misschien verdien 
ik niet anders.' 

Stap 3: Luister, toon begrip 
Stel je voor dat je de vraag hebt gesteld en iemand zegt "Ja, ik denk 
weleens aan zelfmoord". Wat dan? Als iemand inderdaad weleens aan 
zelfmoord denkt, is het belangrijk dat je open en respectvol luistert, begrip 
toont en doorvraagt. Iemand laten praten over zijn zelfmoordgedachten en 
betrokken luisteren kan levensreddend zijn. Het is het begin van het ontwar-
ren van de kluwen aan gedachten en zorgen die in iemands hoofd spelen. 

Vraag door 
Het is normaal dat je schrikt, maar het is belangrijk 
dat je in gesprek blijft.Vraag bijvoorbeeld: 

• "Wat rot voor je, Hoe komt het dat je je zo voelt?" 
• "Wat moet je je wanhopig voelen. Klopt dat?" 
• "Hoe vaak denk je aan zelfmoord?" 
• "Heb je ook nagedacht over hoe je het gaat doen?" 
• "Van welke gedachte heb je het meest last? Welke zou je willen stopzetten door 

zelfmoord te plegen?" "Wat zou je bereiken als je zelfmoord zou plegen?" 

Gesprektips 
• Gun de ander tijd, zijn gedachten maken overuren. Het is misschien wel de eerste 

keer dat hij praat over een probleem waar hij al heel lang mee worstelt. 
• Probeer het woord "waarom" te vermijden in je vragen, want dat geeft het idee van 

een oordeel. Maar wees ook niet te bang om een verkeerde vraag te stellen. Als je 
respectvol met de ander omgaat, hoef je daar niet bang voor te zijn. 

• Probeer de ander te begrijpen. Ga niet meteen geruststellen, maar probeer wel te 
begrijpen waarom iemand zich zo wanhopig voelt. 

• Kom niet te snel met oplossingen, dit kan een averechts effect hebben en ervoor 
zorgen dat klanten zich van je afsluiten. Luister in eerste instantie vooral en blijf op je 
handen zitten, dan bereik je meer voor de klant en voor jezelf. 

• Geef de klant in dit gesprek het gevoel dat u ziet hoe moeilijk hij het heeft en dat hij 
wel heel erg wanhopig moet zijn om deze gedachten aan zelfmoord te hebben. Blijf 
open en onbevooroordeeld, laat weten dat deze gedachten niet gek zijn. 

• Vertel dat je mee wilt denken over andere opties dan zelfmoord. Maar laat de ander 
eerst vertellen voordat je begint over wat hij kan doen of waar hij hulp kan vinden. 

• Rond het gesprek goed af. Vraag wat iemand nu gaat doen. Niet alleen op de lange 
termijn, maar ook direct na dit gesprek. 



Niet pluis gevoel 
Heb je een niet pluis gevoel bij 
een klant, raadpleeg dan een 
collega of de verzekeringsarts 
om je zorgen te delen. Je kan 
bij twijfel ook altijd contact 
opnemen met 113 Zelfmoord-
preventie. 113 heeft voor 
professionals en organisaties 
een collegiale overleg*, 
waarop hun hulpverleners da-
gelijks bereikbaar zijn. Ze zijn 
op werkdagen bereikbaar via 
020-311 38 88 tussen 10:00 
en 16:00 uur. 

Safety first 
Bel bij acuut gevaar meteen 
112, alarmeer de beveiliging 
en laat de klant niet alleen. 
Bij telefonisch contact: achter-
haal de verblijfsplaats van de 
klant, alarmeer 112 of vraag 
een collega dat te doen en blijf 
aan de lijn tot de hulpdiensten 
gearriveerd zijn. 

Verzekeringsarts 

Als verzekeringsarts heb je regelmatig contact met klanten die het 
gevoel hebben in een uitzichtloze situatie te zitten. En die als gevolg 
hiervan een vergroot risico op suïcide hebben. Het signaleren en be-
spreekbaar maken van de wanhoop, pijn en zelfmoordgedachten van 
deze klanten is dan ook een belangrijke taak van de verzekeringsarts. 

Stap 1: Herken de signalen 
Er zijn uiteenlopende signalen die kunnen wijzen op zelfmoordgedachten. Door 
deze signalen te herkennen is sneller ingrijpen mogelijk. Neem alle dreiging seri-
eus, 66k als de indruk bestaat dat het instrumenteel is. 

Gedrag en symptomen: 
Mensen die aan zelfmoord denken, gaan zich vaak anders gedragen. Iemand: 
• Heeft plots sterke wisselingen van stemmingen. 
• Komt vermoeid of juist hyperactief over. 
• Neemt afscheid, geeft spullen weg. 
• Verdooft eigen emoties, bijvoorbeeld door alcohol en drugs te gebruiken. 
• Kijkt je niet aan, maar kijkt naar de grond of kijkt weg. 
• Ziet er onverzorgd uit. 
• Kijkt verdrietig of huilt. 
• Reageert nauwelijks op je. 
• Komt ongeïnteresseerd of juist roekeloos over. 
• Is extreem vrolijk en uitgelaten. 

Uitspraken: 
Behalve aan het gedrag van iemand, kunt u soms aan bepaalde uitspraken mer- 
ken dat mensen wanhopig zijn en het leven niet meer zien zitten: 
• "Jullie zullen geen last meer van mij hebben 
• "Ik hoef geen nieuwe afspraak, volgende week ben ik er toch niet meer." 
• "Ik kan maar beter dood zijn." 
• "Ik maak er een eind aan."  

Denk aan: 
• Bij de divisie SMZ gaat het met name om de momenten waarop de klant 

verneemt dat zijn/haar aanvraag niet (langer) wordt gehonoreerd. 
• Bij het Werkbedrijf ontstaat een kritiek moment als de klant wordt aange-

sproken op onvoldoende re- integratie-inspanningen of sollicitaties en het 
onvoldoende nakomen van afspraken. Ook een afwijzing van aangevraagde 
voorzieningen kan mensen de (laatste) moed ontnemen. 

• Bij de afdeling Bezwaar & Beroep vormt ongegrondverklaring van een be-
zwaar of een beroep een mogelijke oorzaak van (verheviging van) suïcidale 
gevoelens. 

Stap 2: Stel de vraag 
Heb je op basis van de signalen of een niet pluis gevoel het idee dat er sprake zou 
kunnen zijn van zelfmoordgedachten, vraag dit dan aan de klant. 

Soms is het moeilijk voor jezelf om met de ander direct over zelfmoord te begin-
nen. Doe het op een manier die voor jou en je klant goed aanvoelt. Maak het niet 
onnodig ingewikkeld. Gebruik bijvoorbeeld de volgende stappen: 

>Vraag open hoe het met iemand gaat 
Gewoon, een simpel "Hoe gaat het met je?". 

>Benoem de signalen die je opmerkt en vraag na of de ander dit herkent 
Vraag bijvoorbeeld: 

• "Ik zie dat je een vermoeide indruk maakt. Slaap je goed?" 
• "Ik merk dat je er met je gedachten niet echt bij bent. Is er iets waar je over 

piekert?" 

Geef aan dat je je zorgen maakt en vraag door wat er aan de hand is. 

>Wacht niet te lang met de vraag of iemand weleens over zelfmoord denkt 
Veel mensen wachten op de juiste gelegenheid om iets moeilijks aan te kaarten. 
Die gelegenheid is er eigenlijk nooit. En hoe langer je wacht hoe moeilijker het 
wordt en hoe langer iemand in stilte met zijn wanhoop rondloopt. Stel de vraag, 
dat kan gewoon. Veel mensen die ooit aan zelfmoord dachten, vertellen hoe opge-
lucht ze waren toen iemand er eindelijk naar vroeg. 

Risico's: 
De volgende gebeurtenissen en omstandigheden vergroten de kans dat iemand 
zelfmoord pleegt: 
• Eerdere zelfmoordpogingen 
• Schulden, in combinatie met psychiatrische problemen, depressie of versla-

ving 
• Het hebben van een arbeidsongeschiktheids- of een bijstandsuitkering 
• Verlieservaringen, zoals verlies van baan, eigen bedrijf, partner, status, of 

financiële mogelijkheden door schulden 
• Verandering van medicatie (denk bijvoorbeeld aan anti depressiva) 
• Uitzichtloze, onoplosbare situaties, bijvoorbeeld door fraude of niet saneerba-

re boetes 
• Geslacht: mannen plegen ruim twee keer zo vaak zelfmoord als vrouwen 
• Sociaal isolement, het ontbreken van steun van familie of vrienden 

Risicomomenten bij het UWV 
Besluitvorming die een voor de klant ongunstig gevolg heeft is een belangrijk 
moment waarop zelfmoord aan de orde kan komen, dan wel een meer ernstige of 
acute vorm aan kan nemen. Ook op andere 'transitiemomenten' zijn mensen extra 
kwetsbaar en is het risico op zelfmoord hoger dan normaal. 

Bijvoorbeeld: 
• "Betekent dit ook dat je er weleens over denkt om een einde aan je leven te 

maken?" 
• "Denk je er over jezelf iets aan te doen of zelfmoord te plegen?" 
• "Denk je weleens van mij hoeft het zo niet meer?" 

Neem in het gesprek een 'onwetende houding' aan. De klant kent zichzelf en de 
situatie beter dan jij. 

Stap 3: Luister, toon begrip 
Stel je voor dat je de vraag hebt gesteld en iemand zegt "Ja, ik denk weleens aan 
zelfmoord". Wat dan? Als iemand inderdaad weleens aan zelfmoord denkt, is het 
belangrijk dat je open en respectvol luistert, begrip toont en doorvraagt. Iemand 
laten praten over zijn zelfmoordgedachten en betrokken luisteren kan levensred-
dend zijn. Het is het begin van het ontwarren van de kluwen aan gedachten en 
zorgen die in iemands hoofd spelen. 



45» 
Benoemen 
• "Je zegt dat je het niet meer 	 Meepraten/instemmen 

ziet zitten, bedoel je dat je aan 	 • "Nou ik snap het best waarom 
zelfmoord denkt?" 	 je niet meer wilt leven..." 

• "Als ik je goed begrijp, denk je aan 	• "Tja, als Ik In jouw schoenen 
zelfmoord, klopt dat?" 	 zou staan, zou ik het misschien 

ook opgeven..." 
Concretiseren 
• "Je zegt dat Je er straks niet meer 	 Een oordeel vellen 

bent, wat bedoel je met straks?" 	 • "Dat kun je niet maken!" 
• "Je zegt dat het allemaal ellendig 	 • "Wat egoïstisch zeg, denk eens 

Is voor je. Wat is er precies zo 	 aan je kinderen." 
ellendig voor je?" 

Snel adviseren 
Veiligheid 	 • "Het zou goed zijn om wat 
• "Hoe denk je dat je vanavond veilig 	 vaker Iets leuks te doen, lijkt 

kunt blijven?" 	 mlj." 
• "Hoe is het je gelukt om je de 	 • "Waarom ga je niet vaker 

afgelopen dagen/weken weer 	 lekker sporten?" 
rustiger te voelen?" 

Do's & Don'ts 
Praten over zelfmoord kan 
levensreddend zijn. Het 
vermindert druk en ordent 
gedachten. Het is de eerste stap 
naar een oplossing. 
Een gesprek over zelfmoord kent 
een aantal Do's en Don'ts. 

Stap 4: Breng ernst suïcidaliteit in kaart 

Privacy en klanten met 
zelfmoordgedachten 
Binnen het UWV hebben meerdere 
partijen te maken met specifieke 
regels voor het delen van informatie 
van klanten. Wij krijgen dan ook 
regelmatig een vraag hierover, bij-
voorbeeld in onze trainingen. Priva-
cyregels vormen geen belemmering 
om door te verwijzen naar de juiste 
hulp of om hulp in te schakelen bij 
een (mogelijk) levensbedreigende 
situatie. Privacy is de laatste jaren 
zo'n hot issue dat medewerkers van 
organisaties zich soms ongemerkt te 
terughoudend opstellen in het door 
verwijzen naar hulp. Het is zinvol om 
intern in de organisatie het thema 
van privacy in relatie tot (mogelijk) 
suïcidale klanten/burgers te bespre-
ken en op te nemen in een protocol. 

Stap 5: Verwijs door naar hulp 
Mensen die kampen met zelfmoordgedachten komen allerlei obstakels tegen op 
zoek naar hulp. Vaak spelen schaamte en angst een rol in het vermijden van het 
zoeken naar hulp. De eerste stap naar een oplossing is wanneer iemand zijn pro-
blemen deelt met zijn partner, collega, vriend of iemand anders die hij vertrouwt. 
Maar vaak is dat niet genoeg. Dan is er meer hulp nodig, professionele hulp. 

Op basis van de ernst en de aard van de suïcidaliteit worden de volgende acties 
ondernomen. In de bijlage vind je de Signaleringskaart Zelfmoordpreventie voor 
het UWV voor een schematische weergave van deze acties. 

Niet suïcidaal 
Geen gedachten aan de dood 
• Geen actie 

Gedachten aan de dood, maar geen gedachten aan zelfmoord 
• Psychiatrische evaluatie door de verzekeringsarts 

Licht suïcidaal 
Wil liever leven dan sterven. Af en toe vluchtige gedachten aan zelfmoord, geen 
plannen, controle over suïcidale gedachten 
• Consultatie/verwijzing naar reguliere GGZ, bij voorkeur via de huisarts 

Wanneer een klant zelfmoordgedachten of -plannen heeft is het belangrijk deze nader uit te diepen aan de hand van de 
CASE-benadering. (CASE: chronological assessment of suicide events) 

1. Actuele gedachtes en gebeurtenissen: 
• Denk je eraan om jezelf iets aan te doen? 
• Heb je plannen om zelfmoord te plegen? 
• Heb je nagedacht hoe je dat gaat doen? Welke methoden heb je overwogen? 
• Welke voorbereidingen heb je getroffen? 
• Hoeveel haast heb je met je plan? Heb je een specifieke datum in gedachten? 

2. Recente voorgeschiedenis: 
• Hoe lang speelt dit al? Hoe was dit in de laatste weken? 
• Hoe vaak per dag had je deze gedachten? Wat denk je op zo'n moment? 
• Wat zijn aanleidingen om zo te denken? 
• Heb je plannen gemaakt om jezelf iets aan te doen? 
• Heb je geprobeerd om een einde aan je leven te maken? 

3. Ruimere voorgeschiedenis: 
• Ben je wel eens eerder zo wanhopig geweest? 
• Heb je wel eens eerder een periode gehad dat je deze gedachten had? Wat was er toen aan de hand? 
• Heb je ooit eerder geprobeerd een einde aan je leven te maken? Wat was er toen aan de hand? 
• Wanneer was dat? Wat hebt u toen gedaan? 

4. Directe toekomst: 
• Hoe is het nu voor je? 
• Hoe zie je de toekomst voor je? 
• Wat ga je doen als je straks weer thuis bent? 

5. Check of er beschermende factoren aanwezig zijn: 
Is er een steunsysteem met voldoende aandacht? 
Heeft de patiënt verantwoordelijkheidsgevoel voor partner, kinderen en andere naasten? 

Is er sprake van een religieuze overtuiging die de patiënt weerhoudt, of waar hij steun van ervaart? 

Ambivalent suïcidaal 
Wil zowel zelfmoord plegen als blijven leven. Sterk impulsief ingekleurd, uitgebrei- 
de plannen niet gemaakt. 
• Consultatie/verwijzing naar de reguliere GGZ, bij voorkeur via de huisarts 
Mogelijk toenemende suïcidaliteit door contextuele dreiging. 
• Regel acute crisisinterventie, in overleg met de huisarts 

Ernstig suïcidaal 
Wil liever sterven dan doorgaan met leven. Bang voor eigen impulsiviteit. Verschil-
lende methode overwogen. Uitgebreid plan gemaakt. Wanhopig, kan nergens 
anders aan denken. 
• Regel acute crisisinterventie, in overleg met de huisarts 

Zeer ernstig/acuut suïcidaal 
Kan niet langer wachten met zelfmoord plegen. Blikvernauwing. Geen energie 
meer om door te leven. Wil of kan soms niet meer communiceren, gaat uit con-
tact. Is radeloos en wanhopig. Heeft een uitgebreid plan gemaakt. 
• Bel 112 



Collegiale overleglijn 
Wil  le overleggen hoe je  dit  gesprek kunt 
voeren, of  napraten hoe  een  gesprek is  ge-
gaan?  Neem dan  contact op met de  colle-
giale overleglijn  voor (zorg)professionals  en 
organisaties van 113  Zelfmoordpreventie. 
Hier  kun je  je  vragen voorleggen aan 
de  hulpverleners van 113. De  collegiale 
overleglijn is  op werkdagen bereikbaar via 
020-311  38  88  tussen  10:00  en 16:00  uur. 

Safety first 
Bel bij acuut  gevaar meteen  112,  alarmeer 
de  beveiliging en  laat de  klant niet alleen. 
Bij  telefonisch contact:  achterhaal de 
verblijfsplaats van  de  klant, alarmeer 112 
en blijf  aan de  lijn  tot de  hulpdiensten 
gearriveerd  zijn. 

Dreigen met zelfmoord 
Instrumentale dreiging 

"Cliënten die dreigen er een eind aan 
te maken, manipuleren vooral." 

v Dit is wegwaar. 	Dit is niet waar. 

Klanten dreigen soms met zelfmoord, maar is dit een emotionele manier van 
aandacht vragen, of is het echt waar? Ze hopen in ieder geval dat er beter naar ze 
wordt geluisterd, maar vaak bereiken ze daarmee juist het tegenovergestelde. Het 
helpt om aan te geven dat iemand dreigend op je over komt en dat je beter kunt 

luisteren, als je op een andere manier met elkaar kunt praten. 

Neem het serieus en vraag of iemand het meent ("Goh, daar zeg je nogal wat! 
Moet ik me zorgen maken?"). Elke vorm van suïcidaal gedrag betekent een ver-

hoogd risico op zelfmoord. Mensen uiten zich vaak boos, maar achterliggend is er 
vaak wanhoop en verdriet. Probeer daarachter te komen door ernaar te vragen. 
Bij een vermoeden van instrumentele dreiging is het belangrijk dat je naast de 

klant blijft staan, begrip toont, maar wel in je rol blijft. Geef je eigen grenzen aan 
door duidelijk te maken wat je wel en niet kunt doen. Hou voor ogen dat chroni- 

sche stress door armoede of schulden gedrag bèinvloedt. 

Kwaliteit van zorg 
Gebruik het steunsysteem 
Het is zwaar voor iemand om met deze gedachten alleen rond te lopen. En voor 
jou is het niet makkelijk om de klant naar passende hulp te krijgen zonder de inzet 
van zijn steunsysteem. Ga samen met de klant na of er al steun is of wie hem kan 
ondersteunen en betrek in overleg met de klant zijn naasten. 

Nazorg 
Heb je terugkerend contact met de klant, kom dan terug op de gedachten die hij 
in een vorige afspraak heeft gedeeld en blijf betrokken. Check altijd of het contact 
met klant en hulpverlening tot stand is gekomen. 

En als iemand niet wil? 
Sommige mensen geven aan dat ze geen hulp willen. Misschien willen ze anderen 
niet tot last zijn, weten ze niet hoe ze erover moeten praten of denken ze dat er 
toch geen oplossing is. Wat kun je dan doen? 
• Wanneer er sprake is van een levensbedreigende situatie, zul je toch moeten 

handelen door 112 te bellen (bij acuut gevaar) of door diens huisarts of naas-
ten in te lichten (zie ook 'Privacy in relatie tot klanten met zelfmoordgedach-
ten'). 

• Benadruk het belang van hulp en bespreek de mogelijkheden voor hulp. Vertel 
dat iedereen 24/7, gratis en anoniem contact op kan nemen met de hulplijn 
van 113. Zo weet degene waar hij terecht kan, mocht hij zich bedenken. 

Zorg altijd goed voor jezelf 
Contact met iemand die aan zelfmoord denkt vraagt emotioneel veel van je. Zorg 
daarom goed voor jezelf. 
Je zorgt goed voor jezelf door: 
• De klant altijd te wijzen op de mogelijkheid om 24/7 zijn huisarts of 113 te 

bellen. Dit is goed voor je eigen gemoedsrust. 
• Niet te beloven dat je het verhaal van een ander geheim houdt, daarmee leg je 

alle druk en verantwoordelijkheid bij jezelf en die is te groot om op je te nemen 
in dit geval. 

• Je niet als een zorgprofessional te gaan gedragen, maar in je eigen rol te blij-
ven. Je signaleert en verwijst door, je hoeft het probleem niet op te lossen. 

• Geen dingen te beloven die je niet waar kunt maken. 
• Zelf steun te zoeken bij vrienden of je collega's en je ervaring te delen. 
• De collegiale overleglijn van 113 te bellen als je twijfelt of je het goede hebt 

gedaan, of advies wil. 

Wanneer een klant een zelfmoordpoging doet, al dan niet met fatale afloop, is dat 
vreselijk voor alle betrokkenen. Dit maakt ook bij jou emoties los, verdriet, onmacht 
of boosheid. Je zorgt in zo'n geval goed voor jezelf door: 
• Ruimte te geven aan je emoties door erover te praten met je collega's, leiding-

gevende of de vertrouwenspersoon van je organisatie. 
• Steun te zoeken bij en je verhaal te delen met vrienden, familie of je huisarts. 
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Over 113 Zelfmoordpreventie 
Deze handreiking is met grote zorgvuldigheid samengesteld door 113 Zelfmoordpreventie. 

113 Zelfmoordpreventie wil zelfmoord voorkomen. Ons doel is dat niemand in Nederland eenzaam en radeloos om het leven 
komt door zelfmoord. Dit doen we door zelfmoord en de achtergronden daarvan bespreekbaar maken. Dat kan alleen door vol-
ledig te accepteren dat sommige klanten hieraan denken en mee bezig zijn. Open contact vormt het vertrekpunt om de klant te 
helpen andere oplossingen te vinden. 

Kwartiermakers, regio en achtergrondinformatie 
113 werkt met deskundige en bevlogen kwartiermakers. Zij zijn in alle delen van het land en in verschillende sectoren actief 
om suïcidepreventie in de regio vorm te geven. Er zijn o.a. kwartiermakers voor de GGZ, onderwijs en het sociaal economisch 
domein. Daarnaast vindt er doorlopend onderzoek plaats. Informatie en cijfers hiervan staan op de website van 113. 
Kijk voor het sociaal economisch domein op www.113.n1/professionals-en-organisaties/sociaaleconomisch, of neem contact 
op via 020-311 38 83. 

Producten en diensten van 113 Zelfmoordpreventie 
Op 113.n1 vind je meer informatie over onderstaande diensten en producten. Via de site zijn veel van deze producten te down-
baden of te bestellen. 
• Chat- en telefoonlijn voor mensen die denken aan zelfmoord en hier anoniem hun verhaal kunnen doen. 113 is 24/7 te 

bereiken op 0900-0113 of via www.113.n1 
• Kortdurende anonieme therapie voor mensen die aan zelfmoord denken via www.113.n1 
• Collegiale overleglijn. Hier kun je je vragen voorleggen aan de hulpverleners van 113. De collegiale overleglijn is op werkda-

gen bereikbaar via 020-311 38 88 tussen 10:00 en 16:00 uur. 
• BackUp Zelfmoordpreventie app voor mensen met zelfmoordgedachten en hun naasten 
• Overleglijn voor mensen met zelfmoordgedachten en hun naasten. Als iemand twijfelt of online therapie bij 113 bij hem 

past, heeft iemand advies nodig of wil hij een keer rustig met een van onze hulpverleners overleggen? Dan kan hij onze 
hulpverleners op werkdagen bellen tussen 10:00 en 16:00 uur op 020 - 311 38 88. 

• Gatekeepertraining om te leren hoe je het gesprek over zelfmoord voert. De trainingen zijn er voor iedereen die in zijn 
omgeving met suïcide te maken kan krijgen. Dit kan op een beroepsmatige manier zijn, bijvoorbeeld als je werkt met kwets-
bare doelgroepen. 

• Voorlichting en workshops, waaronder de workshop 'Wat doe je bij zelfmoordsignalen van klanten?' Daarin komt ook het 
dreigen met suïcide aan bod. 

• Online suïcidepreventie training om te leren hoe je het gesprek over zelfmoord voert. Deze training is een goede voorberei-
ding op de Gatekeepertraining. 

• Handvatten die je helpen het gesprek aan te gaan met iemand die aan zelfmoord denkt, zoals de zelfmoordpreventiewijzer 
en de VraagMaar app. 
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