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1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 

 

● Naamsverandering werkgroep ‘Suïcidepreventie over de lijnen’ naar ‘Themagroep 

Zorgpad Suïcidale Personen’: Dit o.w.v. het krijgen van een mandaat en het opstellen 

van een bepaald tijdskader binnen het netwerk SaRA. Eens we de doelstellingen 

bereikt hebben, wordt deze themagroep opgegeven en gaat het voorzitterschap voor 

de implementatie en opvolging terug naar CGG-SP.   

● Crisiskaart onder constructie – in latere vergadering komen we hierop zeker terug.  

 

2. Feedback document ‘Zorgpad voor suïcidale personen binnen netwerk SaRA. 

 

● Stuurgroep bekijkt leeftijdsgrens opnieuw. Gaan we toch voor 16+ i.p.v. 18+?  

● Aandacht om tijdig de juiste partners aan tafel uit te nodigen als de leeftijdsgrens van 65+ 
vervalt.  

● Samenstelling van de Themagroep herbekijken? Er wordt benadrukt dat apothekers, 
andere vertegenwoordigers van de 1ste lijn, ervaringsdeskundigen (= context), politie, … 
tijdig meegenomen moeten worden in het proces. 

● Missie: We behouden hoe onze missie nu geformuleerd is, maar we verduidelijken deze 
bijkomend nog in een tekstje onder de missie.  

● Opmerking dat de term ‘zorgpad’ te veel zou aangeven dat er maar 1 mogelijk pad is om 
te volgen in elke situatie, terwijl er in de praktijk vaak meerdere wegen mogelijk zijn en er 
vooral afstemming gezocht wordt met de patiënt en zijn context. De term dient niet te 
rigide geïnterpreteerd te worden als zijnde slechts 1 mogelijk pad; ruimte laten voor 
afstemming met de persoon binnen zijn pathologie en zijn context.  

 



        
● Kenmerken: Scherp stellen welke partners we nodig hebben voor 16+ (CLB, jeugdzorg, …)  

● Extra knelpunt toevoegen: Hoe de context van de suïcidale persoon betrekken en er ook zorg 

voor dragen?  

 

3. Bevraging huisartsen: feedback vanuit de themagroep op ppt met resultaten (zie bijlage) 

 

● Belangrijk perspectief voor huisartsen is detectie en aanspreekpunt zijn. 

● Mee te nemen naar VLESP / Kabinet: huisartsen vragen de nodige tijd en middelen (via 

nomenclatuur) om goede zorg te kunnen bieden aan suïcidale personen . 

● Oproep van de themagroep om deze bevraging vast te pakken; de gedetecteerde noden 

bij huisartsen verder uitwerken. 

○ Crisiskaart meenemen.  

○ Zelfde manier van risicoformulering.  

● Aandacht voor kwetsbaarheid (financieel/sociaal/ …) (armoedeproblematiek, sociaal-

maatschappelijke context); het is vaak deze kwetsbaarheid die ervoor zorgt dat mensen 

psychische problemen ontwikkelen.  

● Vraag of ook andere eerstelijns partners (CAW – OCMW - …) bevraagd worden. Dit doen 

we aan de hand van de sjablonen.  

⇒ De stuurgroep bekijkt hoe we verder aan de slag kunnen gaan met de resultaten van de 

bevraging. 

 

4. Risicoformulering 

 

Bart Witvrouwen geeft toelichting vanuit het VLESP. Onderstaande vragen en punten kwamen naar 

voor tijdens deze bespreking: 

● Risicoformulering op spoed: nood aan duidelijke, concrete handvatten voor 

spoedmedewerkers; maar ruimer voor alle niet GGZ geschoolde professionelen die in 

aanraking komen met suïcidale personen.  

● De volledige risicoformulering is ingebed in een volledig traject. 

● Wat hebben we nodig om dat eerste gesprek te voeren als pat. acuut suïcidaal is? 

● Wanneer, op welk moment doe je wat?  

● Eerste triage: als de taal al gemeenschappelijk is, kun je wel een eerste aanzet doen, bv. 

De huidige suïcidale intentie, en welke doorverwijzing naar vervolgzorg; dus nood aan 

richtvragen. 

● SPOED: Korte vragenlijst die code oplevert (CSSRS) – in de praktijk is niet het cijfer 

belangrijk, wel dat de juiste vragen gesteld worden. 

● Idee: mogelijks kunnen we een lijstje met 7 korte vragen samenstellen om in te schatten 

hoe acuut de suïcidaliteit is.   

● Nood aan concrete handvatten rond triggers die aangeven welke verdere zorg er nodig is 

of ingeschakeld moet worden. 

 

 



        
● Hoe kun je bij een onbekende patiënt snel bepalen of de situatie acuut is of niet? Zijn er 

daar handvatten voor? Erkenning door het werkveld dat er nu toch wel vergissingen 

gebeuren in risicoformulering. Voorstel om de risicoformulering te integreren in het 

medisch dossier zodat zichtbaar is wat zeker bevraagd moet worden om een goede 

risicoformulering te kunnen doen en zodat zichtbaar wordt wat en welke doorverwijzing 

er moet gebeuren op basis van de verkregen risicoformulering.  

● Verschillende malen komt aan bod hoe belangrijk het is om contact te maken met de 

patiënt om tot een degelijke risicoformulering te komen! Het mag geen 

screeningsinstrument zijn waarbij zaken af- of aangevinkt kunnen worden!   

○ Wat dan wel? Een set van vragen die richtinggevend zijn om het gesprek aan te 

gaan met de suïcidale persoon, om op basis daarvan contact te maken en de 

nodige info te verkrijgen die we nodig hebben om een risicoformulering te doen + 

triggers welke vervolgzorg nodig is. 

○ Zeker bij niet GGZ-medewerkers  

● Er wordt ook aangegeven dat het zinvol is om na het gesprek even alles te laten bezinken:  

○ Was dit een goed gesprek? 

○ Is contact goed genoeg geweest? 

○ Kan ik hier een inschatting maken?  

● Waarom toch werken met een set van vragen:  

○ MPCT: angst om suïcidaliteit te bevragen wegnemen.   

○ Duidelijke handvatten geven aan een groep van mensen die de vragen moeten 

stellen maar geen GGZ achtergrond hebben.  

○ Nadien komen de meer gespecialiseerde diensten die meer tijd hebben om alles 

rustig te bekijken en om risicoformulering te vervolledigen.  

● Nood aan gedragen document dat we binnen het netwerk kunnen gebruiken.  

Conclusie: 

○ Nood aan inschatting 
○ Nood aan formulering  
○ Nood aan instrumenten die we met patiënt kunnen meegeven: crisiskaart, 

safety plan  
+ belang van de band / het contact met de patiënt meepakken!  

 

 

Kunnen we met deze instrumenten – risicoformulering en safety planning -  vertrouwen 

opbouwen om door te verwijzen in het zorgpad:  

○ Nood aan korte lijnen (o.a. voor huisartsen) met mensen met meer expertise om 

in te schatten wat moet gebeuren + communicatie terug naar huisarts.  

○ Welke elementen moeten duidelijk zijn aan de start om te weten welke 

doorverwijzing gedaan moet worden? 

 

 



        
Punten om op te nemen door de stuurgroep: 

○ Navragen bij zorgpaden die al bestaan  

○ Navragen binnen groep SaRA wat al gebruikt wordt  

○ Voorstel formuleren naar ruimere groep 

5. Varia 

 

● Planning 2020: 12 maart, 11 juni, 15 oktober & 10 december. Telkens van 10u tot 12u. 

● Aanbod behandeling suïcidale personen organiseren binnen netwerk: TT-training, MBCT-

training. 


