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SUÏCIDAAL PROCES
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Suïcidaal

proces



Suïcidaal

proces

Kernbegrippen

 Vernauwing

 Ambivalentie

 Cry of Pain

 Hopeloosheid



SAFETY PLAN
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Safety plan
6 stappen

Hieraan merk ik dat het niet

goed met me gaat

Dit kan ik doen om rustiger

te worden

Hier vind ik afleiding

Hier kan ik terecht als ik het 

moeilijk heb

Hier vind ik professionele

hulp

Hier ben ik veilig
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Safety 

plan



Aandachts-

punten

Safety-plan

 Maak sàmen een crisisplan

 Boodschap dat cliënt zelf iets kan doen om door 

moeilijke momenten te geraken

 Motiveert voor verdere behandeling

 Zo concreet mogelijk!

 Anticiperen op mislukkingen en alternatieven

bespreken



APPS IN VOGELVLUCHT
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On Track Again
Doel

App gericht op jonge pogers, bedoeld als:

• Tool voor jonge pogers om om te leren gaan met hun 

zelfdodingsgedachten

• Ondersteuning in crisismomenten



On Track Again
Inhoud

 Dagboek: bijhouden dagboek en aangeven hoe je je voelde

 Lifesavers: hoopvolle elementen zoals muziek, foto’s en 

video’s om naar terug te grijpen op moeilijke momenten

 Safetyplan: hoe omgaan met crisissen

 Help mij nu: noodnummers voor moeilijke momenten

 Q&A: vragen en antwoorden over de app en inhoud van de 

app



Doel
Mobiele applicatie die:

• Als zelfhulptool kan gebruikt

worden door mensen die aan

zelfdoding denken

• Als tool gebruikt kan worden

door mensen uit de omgeving

van deze kwetsbare personen

en die mogelijkheden biedt om 

er voor hen te zijn



Inhoud

 BackUps: belangrijke contacten die er voor je kunnen zijn op moeilijke 

momenten

 BackUpkaarten: manieren om met problemen om te gaan

 BackUpbox: hoopvolle elementen zoals muziek, foto’s, plannen,…

 Safety Plan: stappenplan om je door een crisis te loodsen

 BackUp zijn: iemand anders helpen



Wat kan een

app 

betekenen

voor de 

preventie

van 

zelfdoding?

• Test door panel van experten

• Test door de gebruikers (mensen met 
zelfdodingsgedachten, N=22)

▪ Gebruikten app gedurende een week

▪ Evalueerden de verschillende modules

▪ Voor- en nameting suïcidale ideatie



Test 

BackUP



Test 

BackUP



Test 

BackUP



WIM
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Wim, 16 jaar

WIM

Wim komt al een tijdje bij jou op gesprek. Tijdens vorige gesprekken werd   

duidelijk dat hij aan suïcide denkt. In dit gesprek werk je met Wim een 

safety-plan uit.

Achtergrond informatie:

- Niet gemotiveerd voor school. Geen aansluiting bij medeleerlingen/

leerkrachten.

- Vindt afleiding in het café bij oudere kameraden. Spijbelt wel eens om op 

café te kunnen gaan.

- Doet wedstrijdjes met de bromfiets. Om het hardst en wie er nog over de   

spoorweg durft als het signaal al gegaan is. Het kan Wim niet schelen of dit

goed of slecht afloopt.

- Ondervindt geen steun thuis, moeder loopt van dokter naar dokter, vader is 

vaak afwezig.

- Buurjongen verloren door ongeval, Wim vindt dat die jongen beter af is.

- Wim gedraagt zich uitdagend, brutaal, negatief tov ouders en gezag. Hij is 

cynisch en zegt onomwonden dat hij het niet erg zou vinden om dood te zijn.

- Hij denkt de laatste tijd steeds meer aan zelfmoord. Hij heeft al vaak met 

zijn messen zitten spelen en zich daarbij afgevraagd wat hij zou voelen als

hij zijn polsen oversnijdt. Benieuwd naar de reactie van vader en vrienden.

- De enige plaats waar hij zich begrepen voelt is op café.



Wim - Rollenspel

A B

C

Je houding is nogal gelaten, je ziet

het nut niet in van een safety-plan 

en werkt dus niet echt actief mee.   

Wim

-Hoe verloopt het opmaken van 

een safety-plan?

-Wat loopt er goed? Welke

valkuilen zie je? 

Observator

Je tracht met Wim een safety-plan 

op te stellen aan de hand van een

mobiele app.

Hulpverlener



Vragen?



Bedankt!


