
    

 

 

VERSLAG THEMAGROEP ‘ZORGPAD VOOR SUÏCIDALE 

PERSONEN’ 

Datum   Aanwezigen 
10/12/2020 

Joris D’Hooghe (Multiversum), Anne Grimon (CGG Andante), Kizzy Van 

Gansen (AZ Malle), Paul Bosiers (PZ Bethanië), Mieke Joniaux (CGG 
Andante), Inge Meersman (Huisartsenpraktijk), Wim Verhoeven (huisarts), 

Peggy Van Baelen (ZNA - Acute zorg), Tine Maes (GZA), Dirk Meeus (CGG 

Vagga), Ewout Vanhove (netwerkcoördinator SaRA), Sarah Holemans (CGG 
Andante) 

 
Verontschuldigd 

 
Frederik Somers (AZ Monica), Charlotte Aertsen (SPW), Sarah Renders 

(ZNA, Jan Palfijn), Hellen Renders (CAW), Pieter Goedemée (ZNA - 
Langdurige zorg) 

Tine Willems (VLESP) is een nieuwe  professionele uitdaging aangegaan en 

zal niet meer deelnemen. Zodra bekend is wie haar taken overneemt, 

spreken we haar vervanger aan voor deelname. 

Filip Van de Eede (UZA) zal niet deelnemen aan deze werkgroep, maar 
wenst wel op de hoogte te worden gehouden van de finale afspraken. 

Marianne Vercruyssen (GZA) sluit niet meer aan wegens pensioen. 

 

 

Samenvatting van de actiepunten 
Nr Actiepunten Wie Tegen 

wanneer 

1 Aanzet website SPW + Paul 

Bosiers 

 

2 Good practices ivm ‘Samenwerken met context’ in de zorg 

voor suïcidale personen binnen jouw organisatie doorsturen 

iedereen  

3 Juridisch standpunt rond ‘Samenwerken met naasten’ 

bevragen 

Mieke Joniaux  

4 Thema ‘Zorgmijders’ bespreken met 2A-teams stuurgroep  

5 Aanzet uitschrijven bouwsteen ‘Zorgmijders’ stuurgroep  

6 Afspraak voor gesprek rond taakafspraak inplannen. Zie 

Doodle. 

iedereen  

 

Agenda  
1. Goedkeuring vorig verslag dd 15/10/2020 

2. Bouwsteen ‘Samenwerken met context’ 

https://doodle.com/poll/9uuwx42ituap6dkn?utm_source=poll&utm_medium=link
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3. Bouwsteen ‘Omgaan met zorgmijders’ 

4. Onderlinge overlegvormen 

5. Taakafspraken 

6. Planning voorjaar 2021 

7. Varia 

 

Bespreking 

Goedkeuring vorig verslag dd 15/10/2020 

- Timing voor pilootfase: voorjaar 2022. 

We willen tijdens deze pilootfase het zorgpad evalueren. Daarom zit de stuurgroep samen met de 

leerstoel Mental Public Health en het VLESP (eerste afspraak januari 2021). Daarnaast zal de 

stuurgroep ook bij de reeds bestaande zorgpaden bevragen op welke manier het daar 

geëvalueerd wordt. 

De stuurgroep koppelt terug naar de themagroep tijdens de volgende bijeenkomsten. 

- Opmerkingen flowchart en sociale kaart:  

We nemen de opmerkingen uit het vorige verslag mee in de verdere uitwerking van de sociale 

kaart en flowchart. 

Uiteindelijke doel is een website waarbij de flowchart het vertrekpunt zal zijn om ons zorgpad 

weer te geven. Om het maken van de website te bekostigen, zitten we momenteel in de running 

voor werkingsmiddelen via een projectaanvraag binnen de ELZ. Deze projectaanvraag vind je 

terug in bijlage. We koppelen een stand van zaken terug tijdens de volgende themagroepen. 

We zullen als Suïcidepreventiewerking (SPW) in januari een eerste aanzet doen ter opbouw van 

de website.  

Indien je graag mee nadenkt over de opbouw van de website, mag je dit laten weten aan 

Charlotte Aertsen en Sarah Holemans. We noteren nu alvast dat Paul Bosiers graag betrokken 

wordt. 

 

 

Bouwsteen ‘Samenwerken met context’ 

Tekst ter voorstel om op te nemen in visietekst wordt bekeken. 

Bedenkingen: 

- Algemeen is de goede toon gevonden voor de tekst.  

- De tekst mag nog verder uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld stilstaan bij good practices (bijv. 

lezingen rond werken met context binnen PZ Bethanië, naasten betrekken bij inschatten 

veiligheid binnen Multiversum,...) . Dit zal bij jullie verder bevraagd worden.  

- Is er nood aan input vanuit wetenschappelijke hoek? Kunnen we dit wetenschappelijk 

onderbouwen zodat hulpverleners zich zekerder voelen om hiermee aan de slag te gaan?  

- Pijnpunt in dit thema is de deontologie. Vaak wordt er nog gewerkt vanuit 1 individu, terwijl dit 

psychisch lijden zelden iets is dat slechts 1 persoon raakt. Anderzijds belangrijk om na te gaan 

wie dat naasten kunnen zijn vanuit juridisch standpunt. Vanuit CGG Andante bevragen we dit nog 

bij een juriste. Sowieso is samenwerken met de context een thema dat vanuit SPW nog verder 

verkend zal worden.  

- Tekst kan uiteraard verder ‘groeien’ doorheen de tijd. 
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Bouwsteen ‘Omgaan met zorgmijders’ 

De input die we vanuit de andere zorgpaden kregen, lijkt op het eerste zicht summier en weinig concreet. 

Tijdens de bespreking komen we echter tot de conclusie dat dit waarschijnlijk de enige manier is om 

deze bouwsteen vorm te geven. 

Bedenkingen: 

- Af te toetsen bij politie? Want zij zien deze personen waarschijnlijk het vaakst. 

- Vragen rond het wettelijk kader en verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld op een spoeddienst: wat 

met patiënten waar spoedarts inschat dat patiënt eigenlijk niet naar huis kan, maar dat een GO 

ook geen goede interventie is? Die verantwoordelijkheid blijft dan liggen bij de spoedarts. 

- Een thema dat vaak wordt gezien bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis, 

vaker chronische vormen van suïcidaliteit. Zou in die situaties een netwerkoverleg (waarbij 

bijvoorbeeld ook politie aanwezig is) zinvol zijn? Om kennis en manier van aanpak te 

stroomlijnen? 

- Algemene visie dat controle overnemen, bijvoorbeeld in de vorm van een GO, vaak geen zinvolle 

interventie is. Op welke manier kan hier dan toch aanklampende zorg geïnstalleerd worden? Out 

of the box - idee: kan er zoiets als gedwongen mobiele zorg? Waarbij we dan kijken naar de 

werking van een SSeGA-team? 

Conclusie 

- Streven naar een duidelijker wettelijk kader en verantwoordelijkheden. Nu wordt er soms te snel 

gegrepen naar ingrijpende maatregelen zoals een gedwongen opname. 

- In ons zorgpad voldoende de focus leggen op de waaier aan ‘kleine middelen’, zoals aanwezig 

blijven, minimaal contact leggen, samen met patiënt taal proberen geven aan emoties, … 

- Focus op intercollegiaal overleg en goed documenteren van beslissingen. 

- Inzetten op casusbespreking over de lijnen heen bij dit soort situaties. 

- Focus op het creëren van een meer ‘samen’-verhaal  

- In dialoog proberen te blijven gaan met cliënt en naastbetrokkenen om in te schatten of het nog 

veilig is. 

- Dit thema bevragen bij de 2A-teams. 

- We stellen vast dat dit thema zeer belangrijk is, maar te weinig omkaderd. Daarom stimuleren we 

vanuit ons zorgpad het ruimer debat (vb. via het organiseren van een studiedag). 

 

 

Onderlinge overlegvormen 

We bespreken 3 types van overlegvormen, met de vraag of we deze meenemen in de pilootfase van het 

zorgpad. 

1. Casustafels: hoe is een casus binnen het zorgpad verlopen? ~evaluatie-overleg, zeker ook zinvol 

binnen pilootfase 

2. Intervisiemomenten tussen verschillende hulpverleners vanuit meerdere organisaties  

3. Acute casustafels: als het dreigt fout te lopen, mogelijkheid tot overleg 

Bedenkingen? 

- Is er wel een onderscheid tussen 1 en 2, gaat punt 2 ook niet sowieso ter sprake komen bij een 

casustafel. 

- Intervisiemomenten worden nu her en der al georganiseerd. Is dit de taak van het netwerk? 
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- De 3e vorm is sowieso een meerwaarde (misschien zeker naar 1ste lijnswerkers), maar hoe gaan 

we dit praktisch georganiseerd krijgen?  

- De kansen die ‘Wissel-leren’ of stages in andere organisaties met zich meebrengen, mogen we in 

dit thema niet uit het oog verliezen.  

Conclusie: 

- we nemen de casustafels en de acute casustafels mee in de pilootfase 

- we bekijken de mogelijkheden rond stages/wissel-leren 

 

 

Taakafspraken 

Om tot concrete afspraken te komen binnen ons zorgpad, trekt de stuurgroep in het voorjaar langs alle 

betrokken organisaties voor een individueel gesprek. Doel van dit gesprek is op tafel krijgen wat 

organisaties verwachten van andere organisaties en wat ze zelf kunnen aanbieden. 

Bij dit verslag wordt een link naar een Doodle meegestuurd. Bekijk in jouw organisatie wie bij dit 

gesprek aanwezig moet zijn en kies een datum uit de lijst. 

We bekeken samen de ‘interviewleidraad’ die de basis zal vormen voor het gesprek. De bedenkingen 

worden meegenomen in de aanpassing. De aangepaste leidraad wordt meegestuurd met het verslag. 

Onderaan de vragenlijst staan de taakafspraken die gemaakt werden binnen een andere regio. Dit ter 

inspiratie. 

 

 

Planning 2021 

- Onze betrachting is om de bouwstenen van ons zorgpad te finaliseren voorjaar 2021 om in najaar 

2021 te kunnen starten met de pilootfase. Dit betekent ook dat we in het voorjaar wat snelheid 

zullen maken, daarom spreken we graag 3 themagroepen af: 

- 25/2, 22/4 en 17/6, van 10u-12u 

 

 

Varia 

- ‘Engagementsverklaring’. In 2018 werd een document opgesteld met daarin de visie achter de 

Werkgroep over de lijnen. Dit kon voor de audit vanuit VIP² gebruikt worden als signaal dat de 

organisatie deelneemt aan overlegmomenten met externe partners rond thema suïcidaliteit. Zou 

jaarlijks hernieuwd moeten worden, maar onduidelijk waar dit document gebleven is. Ook 

onduidelijk of dit nog steeds een indicator binnen de vernieuwde VIP² is.  

We streven er als themagroep in ieder geval naar om in de loop van 2021 ook een soort 

‘engagementsverklaring’ rond dit zorgpad te ondertekenen. 


