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1. Goedkeuring vorig verslag 

Vorig verslag werd goedgekeurd. 

 

2. Ontwikkelen zorgpad voor suïcidale personen:  

2.A. Document ‘zorgpad voor suïcidale personen’ 

Aanpassingen werden toegelicht en bevestigd door de aanwezigen. Ten gepaste tijde vullen            

we dit document aan met nieuwe afspraken en wordt dit voorgelegd aan de leden en hun                

achterban. 

 

2.B. Bouwsteen: Gemeenschappelijke taal ontwikkelen – pilootstudie 

 

● Globaal genomen wordt het instrument gezien als een bruikbare leidraad met vragen die             

toegankelijk zijn om tot verschillende thema’s te komen met de cliënt, dit in de meerderheid               

van de situaties. Volgende opmerkingen werden geformuleerd:  

○ De leidraad is mogelijks moeilijker bruikbaar in de gespecialiseerde settings. Dit           

omdat de leidraad uitgaat van een vaardigheid om zaken onder woorden te kunnen             

brengen, een veiligheid te kunnen voelen. De leidraad lijkt dus enkel valide als je              

werkt met mensen in een evenwichtige modus en die in vertrouwen kunnen            

spreken. In bepaalde settings kan je niet anders dan een inschatting van het team te               

bevragen op basis van hun observaties. Dit lijkt nu te ontbreken. Het is misschien              

zinvol om iets te voorzien waaruit blijkt in welke mate je voldoende mogelijkheden             

hebt voor gesprek. 

○ Er is een bezorgdheid rond het evenwicht tussen het belang van           

informatiedoorstroming en vertrouwelijkheid in de relatie met de cliënt. Naarmate          

problematieken complexer worden spelen thema’s zoals vertrouwen en hechting         

vaak een grotere rol. Men maakt de bedenking dat het ontwikkelen van een tool              



 

door politici aangegrepen zal worden om tot doorgeven van informatie te komen.            

Hierin is nog een zoektocht te gaan naar de juiste vorm en taal die dit vraagt. 

⇒ Respons VLESP: Het platform CoZo is momenteel nog onvoldoende          

onderzocht. Goede informatiedeling is iets wat in het vooronderzoek nog          

verder bekeken zal worden. Momenteel is het vaak zo dat informatie vaak bij             

te veel of niet bij de juiste mensen lijkt terecht te komen.  

○ Het lijkt ons belangrijk om het instrument als een houvast te gebruiken. Daarnaast             

moet er oog zijn voor voldoende evenwicht tussen het thema suïcidaliteit én het             

ruimere verhaal van de patiënt. Een leidraad heeft mogelijks het risico om de             

complexiteit van een situatie te verliezen als enkel wordt stilgestaan bij de            

suïcidaliteit. Ook verbreding en stilstaan bij hoe we het symptoom kunnen begrijpen            

is van belang. 

○ Vanuit CAW merkt men op dat het instrument eerder gericht is naar de GGZ-partners              

want er wordt continu de link gelegd naar EPD, CoZo. CAW en huisartsen werken niet               

met deze informatieplatforms. Ook het werken met standaardinstrumenten zit er bij           

de medewerkers van het CAW nog niet in. Vanuit CAW wordt na het aangaan van het                

gesprek zeer snel verwezen naar gespecialiseerde hulp.  

⇒ Respons VLESP: Het instrument is eerder een richtlijn en een startpunt om             

het gesprek aan te gaan. Het is geen standaard instrument waarin vraagjes            

afgevinkt moeten worden. Na de start van het gesprek kan er zeker            

thematisch breder gegaan worden richting behandeling. Het doel is richting          

en handvatten geven voor een eerste gesprek.  

○ Vanuit de themagroep wordt meegegeven dat ervaring van de hulpverlener mee zal            

spelen in de flexibiliteit van het gebruik van de leidraad. 

⇒ CGG-SP geeft aan dat ze ondersteuning kunnen bieden bij de           

implementatie van het instrument via vormingen. 

○ De leidraad lijkt inhoudelijk vlot toepasbaar voor PAAZ en liaison. In hoeverre het             

een haalbare kaart is voor spoed om hiermee aan de slag te gaan, blijft een               

vraagteken. 

○ Pilootfase: 

■ CGG Andante: Timing september is niet realistisch na de afgelopen maanden.           

Mits ondersteuning door CGG-SP ziet men de pilootfase in een latere timing            

wel mogelijk. Men maakt de bedenking dat het geen administratieve overlast           

met zich mee mag brengen en dat compatibiliteit met systemen zeer           

belangrijk is. 

■ CAW: We hebben als organisatie nog een aantal stappen te zetten rond het             

integreren van het thema binnen het CAW. Momenteel zien we een piloot            

niet mogelijk binnen het huidige traject rond suïcidaliteit. 

■ Huisartsenpraktijk ziet deelname aan pilootstudie mogelijk. Gelijktijdig lopen        

ze ook een project rond sociale kwetsbaarheid. 

■ Eva Pockelé maakt de bedenking dat sociale centra zoals OCMW’s zinvol zijn            

om te betrekken in de pilootstudie. 

⇒ Voor 1ste lijn kan het zeker zinvol zijn als het doel is om contact te                

maken, het eerste deel van het instrument kan je dan wat richting geven  



 

 
 
 
 
Conclusie: 
Inhoudelijk ziet het netwerk zeker mogelijkheden in het gebruik van deze leidraad. Mits er tegemoet               

wordt gekomen aan enkele bedenkingen (zie boven). 

Praktisch: bezorgdheden rond de timing: vrees voor tweede golf, huidige overbelasting...maakt het            

moeilijk om nu toe te zeggen op een pilootstudie in september. 

Nood aan een tussenstap, aan temporiseren: vanuit stuurgroep zullen we individueel contact            

opnemen met de verschillende organisaties om deze bezorgdheden en bedenkingen verder te            

bespreken. 

 
 

3. Suïcidepreventie in tijden van corona. Welke tendensen zien we/verwachten we? Hoe 

bereiden we ons voor? 

 

● GZA: Eigenlijk een enorme daling gezien, minder aanmeldingen, ook op spoed. Op de             

afdeling quasi geen. Momenteel ook nog geen exponentiële stijging die verwacht werd.  

● CAW: Het is geen thema waarvoor mensen specifiek naar ons komen. Wat we algemeen              

gemerkt hebben, is een stijging in chat en telefonische hulpverlening. Mensen werden            

geconfronteerd met ‘oei, ik ben de weg wat kwijt’. Een daling van de vragen of               

contactnames. Mensen zien het niet zitten om op deze manier verder te doen. Vragen over               

ambulante settingen beginnen terug toe te nemen, vragen worden ernstiger of prangender.            

Ook in de kruispunten komen terug meer vragen en neemt de druk toe. 

● Huisartsen: verwachten nu een groei omwille van weerbots van de situatie. Het gemis van              

dienstverlening en doorverwijzing liet zich voelen bij patiënten. 

● ZNA - acute zorg: In eerste instantie was er een beweging waarbij mensen spontaan hun               

opname beëindigen. Daarna zagen we tendensen in aanmeldingen rond verslaving. Ook           

stijging psychose (nooit een afname gekend, volledige capaciteit doorheen de crisis). EPSI is             

altijd open gebleven omdat veel deuren dicht gingen. Het aantal aanmeldingen daalden maar             

gaandeweg zien we een stijging bij de crisisopnames. De decompensaties bij cliënten werden             

heftiger (bv. zz in brand steken op de afdeling). Stabiele mensen waar basiszorgen waren,              

deze vielen weg door corona en mensen decompenseerden. Alles wat niet dringend is doen              

we niet. Het wordt een uitdaging om in een volgende golf goed na te denken ‘waar moeten                 

we continuïteit behouden’, we kunnen weinig doorverwijzen omdat er geen intakes           

doorgaan. De mobiele teams zijn blijven doorgaan - aantal aanmeldingen zijn niet fors             

gestegen. Men merkte een discrepantie tussen ‘mensen die zich goed houden via beeld’ en              

‘hoe mensen in realiteit zijn op huisbezoek’. Dit is iets om mee op te letten.  

● PZ Bethanië: In eerste instantie in de crisis, hebben veel pt. op het acute traject (angst &                 

depressie) zich meegaand opgesteld, ze volgden de maatregelen soms op het dwangmatige            

af. De verhouding tussen hulpverlening en cliënten groeide richting ‘cliënten zijn te bewaken             

subjecten’. De pt. hebben dit kunnen aankaarten om terug de participatie op gang te              

brengen. Contact met de context was moeizaam. Cliënten zijn erg geïsoleerd geraakt, we zijn              



 

beperkt geworden in onze behandelmogelijkheden, groepen konden niet doorgaan en dat           

heeft erin gehakt. Een aantal mensen hebben verblijft beëindigd, aantal mensen zijn in crisis              

binnengekomen. Mensen hebben de last gedragen en buigen nu. 

● Zorggroep Multiversum: gelijkaardig verhaal aan andere centra. Mensen die behandeld          

werden daghospitalisatie zijn huiswaarts gegaan en overgeschakeld op beeldbellen.         

Momenteel komen deze terug. Een groot aantal cliënten zijn ontslagen omdat hun            

veerkracht vrij oké was mits ondersteuning op afstand. Anderen zijn 3 maanden in             

quarantaine gebleven, ook al was er weinig bezoek. We hebben tips en tricks verspreid voor               

mensen op de afdelingen (nieuws kijken, beeldbellen, …). Daarnaast hebben we de            

waakzaamheid rond suïcidaliteit opgevoerd bij personeel.  

● Eva: In februari suïcide meegemaakt van een klant. We maken ons zorgen over de impact van                

de economische situatie op het welzijn van mensen. 

● CGG Andante: in begin van de crisis zagen we een zware terugval van aanmeldingen. Er was                

een intensievere ondersteuning van cliënten. Momenteel zitten we in een periode met            

opnieuw normale aanmeldingen maar nog steeds crisissen. We bereiden ons voor op extra             

vragen van mensen.  

 

Nood aan ondersteuning van hulpverleners? 

● CAW: In elk team wordt het gesprek aangegaan om te kijken welke ondersteuning personeel              

nodig heeft. Er zijn wel wat initiatieven, maar hulpverleners doen hier weinig beroep op.              

Veelheid aan initiatieven maakt dat mensen soms de weg niet meer vinden. 

● Multiversum: luisterlijn voor personeel 

● Vanuit Vlaanderen: Mobiele support voor die voorzieningen die hard getroffen zijn -            

mogelijkheden tot gesprek op teamniveau, noden te verkennen, psycho-educatie rond stress. 

● Vanuit VLESP is er een deelname aan expertengroep rond mentaal welzijn; ook alert zijn voor               

die personen die momenteel nog niet in onze gezondheidszorg aanwezig zijn (bijv door             

financiële moeilijkheden). 

 

4. Varia 

/ 

 

 

Volgende bijeenkomst: 15 oktober van 10u tot 12u30. Locatie??? 

 

 


