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Inleiding

Partners in zorg en welzijn leveren vaak individueel al bijzonder veel inspanningen om
goede zorg en ondersteuning te bieden aan suïcidale personen en hun context. De
individuele behandelrelatie en het cliëntencontact gelden als fundament voor
suïcidepreventie. Helaas blijft de continuïteit van zorg één van de belangrijkste
knelpunten in de huidige organisatie van de hulpverlening (Knesper, 2010; Sanddal,
Sanddal, Berman, & Silverman, 2003)1.
Onder meer door gebrek aan sluitende afspraken tussen hulpverleners en instellingen
krijgen suïcidale personen en hun naasten niet altijd de meest gepaste (na)zorg. Er is
vaak onduidelijkheid over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken
hulpverleners en instellingen, vooral wat betreft bereikbaarheid, overdracht en
terugkoppeling (VLESP, 2018)2. Strategieën die de zorgcontinuïteit voor suïcidale personen
versterken blijken effectief voor de preventie van suïcide (Zalsman et al., 2016)3.

Dit document bevat de schriftelijke weergave van het ‘zorgpad voor suïcidale personen’ in
de regio Antwerpen en regio Voor- en Noorderkempen en heeft als ambitie om een
antwoord te bieden op bovenstaande uitdagingen. Het beschrijft de afspraken en
engagementen van de betrokken partners binnen GGZ-netwerk SaRA met betrekking tot
de zorg en ondersteuning voor suïcidale (jong-)volwassenen (15 - 65 jaar). Onderlinge
afspraken staan centraal in dit document, gericht op contact en samenwerking met zowel
de suïcidale persoon, zijn/haar omgeving, als met de zorgpartners. De hieronder
beschreven afspraken dienen ingebed te zijn binnen de wederzijdse relatie tussen
behandelaar en cliënt, als belangrijke beschermende factor om suïcide te voorkomen.

In wat volgt schetsen we eerst de overlegstructuur die instaat voor het ontwerp en de
implementatie van het zorgpad. Vervolgens beschrijven we bondig de kenmerken van de
doelgroep om daarna stil te staan bij een analyse van de huidige knelpunten m.b.t.
zorgcontinuïteit voor suïcidale personen. Daarna geven we de lezer inzicht in de
verschillende bouwstenen van het zorgpad met de bijbehorende afspraken. We sluiten af
met het expliciteren van de engagementen die actoren opnemen in kader van het zorgpad.

Tijdens een pilootfase, die start op 6 oktober 2022, zal a.h.v. input van alle partners zowel
deze visietekst als het document met taakafspraken geëvalueerd en bijgestuurd worden.
In april 2022 werden bezorgdheden over het juridisch kader van het zorgpad besproken
met de FOD. Van zodra hier meer duidelijkheid over is, zal ook die info opgenomen worden
in de tekst.

Themagroep ‘zorg voor suïcidale personen’

Samenstelling van de themagroep
De themagroep is samengesteld uit vertegenwoordigers van:

3 Zalsman, G., Hawton, K., Wasserman, D., van Heeringen, K., Arensman, E., Sarchiapone, M., ...Zohar, J. (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year
systematic review. The Lancet Psychiatry, 3 (7), 646-659.

2 Dumon, E., Aerts, S., Verhamme, N., & Portsky, G. (2018). Zorgcontinuïteit voor suïcidale personen. Leidraad en tools. Gent.

1 Knesper, D.J., American Association of Suicidology, & Suicide Prevention Resource Center. (2010) Continuity of care for suicide prevention and research: Suicide
attempts and suicide deaths subsequent to discharge from the emergency department or psychiatry inpatient unit. Newton, MA: Education Development Center, Inc.
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● CGG VAGGA
● CGG Andante
● AZ Klina (PAAZ)
● GZA
● PZ Stuivenberg
● ZNA Jan Palfijn
● ZNA Acute zorg
● ZNA Langdurige zorg
● CAW Antwerpen

● Huisartsenpraktijk Bartholomeus
● AZ Monica (PAAZ)
● AZ Malle
● Zorggroep Multiversum
● Bethanië Geestelijke

gezondheidszorg Emmaus
● Thuiszorg Vleminckveld
● Sociale Dienstverlening van de

Stad Antwerpen

Noden en verwachtingen werden verzameld bij volgende eerstelijnspartners:
● Huisartsen (via LMN)
● CAW Antwerpen
● De Voorzorg
● CM
● Wit-Gele Kruis Antwerpen

Partners die momenteel geen deel uitmaken van de themagroep ‘zorg voor suïcidale
personen’ binnen het Netwerk SaRA kunnen steeds aansluiten door onderstaande
engagementen en afspraken m.b.t. een kwaliteitsvolle zorg voor suïcidale personen in
GGZ-netwerk SaRA mee te onderschrijven en deelname te motiveren via een e-mail
gericht naar de netwerkcoördinatie via (info@netwerksara.be) met de
suïcidepreventiewerking (suicidepreventie@andante.be) in CC.

Missie, visie en doelstelling van de themagroep
Als themagroep onderschrijven we de visie van het tweede Vlaams Actieplan
Suïcidepreventie4 en gaan we voor volgende missie:

‘We streven naar een daling van het aantal suïcides binnen het netwerk SaRA o.a.
door het optimaliseren van de zorgcontinuïteit door implementatie van een
zorgpad.’ 5

Definitie zorgpad volgens Netwerk Klinische Paden, LIGB - KU Leuven: ‘Een zorgpad is een
“complexe interventie” om de gemeenschappelijke besluitvorming en organisatie van
zorgprocessen te verwezenlijken voor een specifieke groep van patiënten.’6 Het beschrijft
de organisatie van de zorg voor een patiënt met een bepaald ziektebeeld. In een zorgpad
staat stap voor stap beschreven wat, wanneer, door wie wordt gedaan en wat de verwachte
resultaten daarvan zijn. Een zorgpad richt zich dus op de logistiek en afstemming van
verantwoordelijkheden en werkzaamheden.7

Deze missie trachten we te realiseren door in te zetten op volgende doelstellingen:

7 Bron: expertisecentrumpws.nl

6 Vanhaecht K, Van Gerven E, Deneckere S, Lodewijckx C, Panella M, Vleugels A, Sermeus W. 7 fasen voor de ontwikkeling, implementatie, evaluatie en continue

opvolging van zorgpaden. Tijdschr. voor Geneeskunde, 67, nr. 10, 2011

5 De term zorgpad kan de indruk wekken dat er maar één mogelijk pad is te volgen voor iedere situatie, terwijl er in de praktijk vooral afstemming gezocht dient te

worden met de patiënt binnen zijn pathologie en zijn context.

4 https://www.zorg-en-gezondheid.be/sites/default/files/atoms/files/Vlaams%20Actieplan%20Su%C3%AFcidepreventie%202012-2020.pdf
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- Op microniveau engageren de zorgpartners zich tot het werken conform de
‘Multidisciplinaire Richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag
(MDR)’ (VLESP, 2017)8 met aandacht voor detectie van suïcidaal gedrag en
zorgcontinuïteit. Daarnaast vinden we het belangrijk dat partners eigen expertise
inzetten en op deze manier regie houden over de inschattings- en
behandelprocessen op maat van de cliënt.

- Op mesoniveau wensen we binnen netwerk SaRA te komen tot een betere
afstemming en afspraken rond verwijzing.
We willen i.f.v. naadloze zorg voor suïcidale personen

- in kaart brengen wie een relevante partner is en kennismaken met al deze
partners i.f.v. gezamenlijk gedragen zorg en ondersteuning.

- de informatieoverdracht tussen die verschillende partners optimaliseren.
- afspraken maken en afstemmen over de juiste indicatie i.f.v. een goede

doorverwijzing en opvolging.

Kenmerken van de doelgroep
Aandacht voor zorgcontinuïteit is relevant van zodra blijkt dat iemand
zelfmoordgedachten heeft, en dus niet enkel pas na een poging of in acute crisissituaties
(VLESP, 2018). Met deze engagementsverklaring richten wij ons dus op de volledige
doelgroep (jong-)volwassen suïcidale personen, gaande van (eerste) suïcidale gedachten
tot na een suïcidepoging. Zowel jongeren vanaf 15 jaar, (jong-)volwassenen als ouderen
worden  geïncludeerd.

“Suïcidaliteit verwijst naar het geheel van suïcidale ideatie (vage gedachten tot concrete
plannen), voorbereidende handelingen, suïcidepogingen en suïcide. Het is van belang het
onderscheid te maken tussen acute suïcidaliteit en suïcidaliteit als langdurig patroon”
(MDR, Vlesp, 2017).

Een risicoformulering biedt de mogelijkheid om in het hier en nu een beeld te vormen van
de mate van suïcidaliteit. Op basis van deze formulering en eigen expertise kunnen
partners, in afstemming met alle betrokkenen, een gewogen besluitvorming maken over
de nodige zorg en behandeling van de suïcidaliteit. De flowchart en taakafspraken bieden
de mogelijkheid tot toeleiding van de suïcidale persoon naar de gepaste zorgvorm.

Analyse door de themagroep van knelpunten in de zorg en
ondersteuning voor (jong-)volwassen suïcidale personen

Noden betreffende samenwerking
● Nood aan kennis van ‘wie doet wat’: Partners in de zorg lijken elkaar onvoldoende te

kennen in wat het specifieke zorgaanbod is naar suïcidale personen. Men wil meer
op de hoogte zijn van elkaars kerncompetenties. Men wil geïnformeerd zijn over
het aanbod dat voorhanden is in de regio en op wie men wanneer beroep kan doen.

8 Aerts, S., Dumon, E., van Heeringen, K., & Portzky, G. (2017). Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag. Multidisciplinaire richtlijn voor hulpverleners in de

gezondheidszorg. Gent: Politeia. https://sp-reflex.zelfmoord1813. be/pdf/richtlijn.pdf
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● Nood aan gemeenschappelijke taal en vertrouwen in elkaars kunde: Er is nood aan een
gedeelde manier van risico formuleren, een gedeelde taal om over suïcidale
personen te spreken.

● Nood aan onderling overleg rond gedeelde patiënten: Er is nood aan overleg waarbij
wordt vertrokken vanuit het principe van gedeelde verantwoordelijkheid om zo een
gepast zorgaanbod te voorzien voor elke suïcidale persoon.

● Nood aan duidelijke samenwerkingsafspraken: Vaak zorgen niet-sluitende afspraken
voor het ontbreken van de juiste (vervolg)zorg en leidt dit tot risicovolle
(overgangs)momenten. Er is nood aan afspraken en afstemming m.b.t.:

○ instroom van de suïcidale persoon: wie kan wanneer, waar terecht?
○ informatie-uitwisseling, rekening houdend met het beroepsgeheim, maar

met het oog op het kunnen inschatten van de zorgnoden van de suïcidale
persoon

○ behandelverantwoordelijkheid bij doorverwijzing

Knelpunten betreffende aanbod
● Instroom/doorstroom moeilijkheden voor suïcidale personen met een specifiek

profiel (o.a. verslaving, woonproblematiek, personen met somatische
problematiek).

● Gekende capaciteitsproblemen.

Deze knelpunten gaan om structurele beperkingen, oplossingen voor deze punten zijn
niet de eerste focus van deze themagroep.

Knelpunt betreffende betrekken van context
Het betrekken van en zorg voor de context in het zorgtraject van suïcidale personen is van
cruciaal belang. Familie en naasten dienen in afstemming met de suïcidale persoon en
waar mogelijk mee ingeschakeld te worden in het herstelproces. Ook zij hebben
bovendien nood aan omkadering en zorg omtrent de rol die zij vervullen.

Knelpunt betreffende zorgweigering
● Zorgweigering: het is aanbevolen om regionale afspraken voor aanklampende

zorg uit te werken, met aandacht voor:
○ Hoe wordt omgegaan met zorgweigering/vroegtijdig afhaken?
○ Wie is verantwoordelijk voor het opvolgen van zorgweigeraars en houdt

contact met de suïcidale persoon?
○ Wat houdt het contact met zorgweigeraars in? Hoe frequent en hoe lang

wordt dit aangehouden?
○ Hoe wordt over dit contact teruggekoppeld naar de betrokken

hulpverleners? (VLESP, 2018)

Knelpunt betreffende chronische suïcidaliteit
Chronische suïcidaliteit vraagt een zorgtraject op maat, rekening houdend met de
onderliggende problematiek van de cliënt en aanbevelingen vanuit reeds bestaande of
voorgaande behandelingen.
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Bouwstenen van het zorgpad voor suïcidale personen
Op basis van bovenstaande analyse van knelpunten in de zorg en ondersteuning voor
(jong)volwassen suïcidale personen, identificeren we volgende bouwstenen die een basis
vormen voor een kwalitatieve samenwerking tussen de partners en zorg(continuïteit)
borgen voor suïcidale personen.

1. Detectie en contact maken
2. Kwalitatieve doorverwijzing

a. Communicatie
b. Flowchart en sociale kaart
c. Duidelijke taakafspraken

3. Onderlinge overlegvormen
4. Samenwerken met context
5. Omgaan met zorgmijders
6. Chronische suïcidaliteit

Detectie en contact maken
Om een goed beeld te krijgen van de suïcidale toestand en het unieke complex van
factoren die bij een persoon hebben geleid tot suïcidaliteit, is een betrokken contact
onontbeerlijk. Dit vraagt een open manier van bevragen, de andere voluit laten spreken
over zijn/haar negatieve gevoelens en gedachten, de crisis vanuit het perspectief van de
suïcidale persoon kunnen zien en een goede opvolging (VLESP, 2017). Een gepaste
afstand/nabijheid binnen dit contact is een evenwichtsoefening: te veel afstand kan
isolement en wanhoop vergroten, maar te benauwend contact kan tunnelvisie en
verkramping met zich meebrengen.

De eventuele aanwezigheid van suïcidale gedachten moet actief bevraagd worden. Ook
wanneer suïcidaliteit niet de reden van aanmelding is, is het belangrijk om alert te zijn
voor mogelijke signalen.
Het is belangrijk dat hulpverleners: signalen kunnen herkennen, het onderwerp zelfmoord
bespreekbaar kunnen maken, een acuut risico kunnen inschatten en formuleren om zo
gepaste zorg te bieden en indien nodig tot een gepaste doorverwijzing te komen.

Kwalitatieve doorverwijzing

a. Communicatie
1. Communicatie met de suïcidale persoon

Naast de gepaste verhouding tussen afstand/nabijheid, moeten we in het contact
met de suïcidale persoon ook streven naar gemeenschappelijke taal rond
doorverwijzing naar een meer of minder intensieve zorgvorm. Deze doorverwijzing
kan voor de suïcidale persoon immers als doorschuiven/afwijzen of net
beschermend ervaren worden. We vinden het belangrijk stil te staan bij hoe
hierover met de suïcidale persoon wordt gecommuniceerd, hoe contact wordt
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losgelaten, opgenomen of doorgegeven op dit cruciaal moment binnen het
suïcidaal proces.

2. Communicatie tussen hulpverleners
Wanneer hulpverleners uit verschillende settings eenzelfde ‘taal’ hanteren wat
betreft de inschatting van de suïcidaliteit, leidt dit tot een vlotte doorverwijzing.
Eenzelfde taal gebruiken geeft ook als resultaat dat de suïcidale persoon zijn
verhaal niet steeds moet herhalen bij de start van een nieuwe begeleiding. Daarom
staan we achter de visie rond risicoformulering waarbij volgende elementen in
kaart worden gebracht: huidige suïcidaliteit, aanwezige risicofactoren,
beschikbare hulpbronnen voor de suïcidale persoon en voorspelbare
veranderingen.

3. Gebruik van veiligheidsplan / crisiskaart SaRA
We onderschrijven de visie van het gebruik van een veiligheidsplan of een
crisiskaart. Organisaties stimuleren hun behandelaars om deze hulpmiddelen aan
te wenden binnen hulpverleningstrajecten waar sprake is van suïcidaliteit. Het
veiligheidsplan en de crisiskaart zijn centrale instrumenten om de
zorgcontinuïteit voor de cliënt te bevorderen. Het zorgt ervoor dat de
samenwerking en communicatie tussen naasten, omstanders, zorgverleners en
andere betrokken partijen (o.a. politionele diensten) vlotter verloopt. Bovendien
worden suïcidale personen gestimuleerd de regie in eigen handen te nemen
waardoor empowerment en autonomie vergroten. Het gebruik van zulke
instrumenten heeft tot doel de veiligheid van de suïcidale persoon te verhogen,
herval te voorkomen en preventief te werken voor crisis.
Het safety plan van Vlesp en de crisiskaart van SaRA zijn voorbeelden. Binnen
netwerk SaRA wordt gestreefd naar verdere uitrol van de crisiskaart en naar een
uniform gebruik van de crisiskaart door alle netwerkpartners. Elke hulpverlener
maakt een passende vertaling van het gebruik van dit instrument op maat van de
cliënt.

3.1 Veiligheidsplan
Uit onderzoek blijkt dat het gebruik van een veiligheidsplan het risico op suïcidaal
gedrag vermindert met 43% (Nuij et al, 2021)9. Werkzame principes hierbij zijn: de
persoon in kwestie leren identificeren wat alarmsignalen zijn, inzetten op
copingstrategieën, die zowel individueel als samen met iemand anders toe te
passen zijn, en oplijsten van het eigen beschikbare netwerk en hulpverlening. De
suïcidale persoon wordt gestimuleerd de regie in eigen handen te nemen waardoor
empowerment en autonomie vergroten.

9 Nuij, C., van Ballegooijen, W., de Beurs, D., Juniar, D., Erlangsen, A., Portzky, G., O’Connor, R.C., Smit, J.H., Kerkhof, A. & Riper, H. (2021). Safety planning-type

interventions for suicide prevention: meta-analysis.
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3.2 Crisiskaart Netwerk SaRA
De crisiskaart heeft zijn meerwaarde in de geestelijke gezondheidszorg reeds
bewezen. Zo wordt het als goede praktijk ingezet ter preventie van
zelfbeschadigend - en suïcidaal gedrag. Tijdens het opstellen van de kaart wordt
de cliënt zich meer bewust van de signalen voorafgaand aan een psychische crisis
en verkrijgt hij/zij meer begrip en inzicht, wat de zelfredzaamheid versterkt en een
preventief effect genereert. Het voorkomt ongunstige interventies, opnames en
dwangmaatregelen. Tevens ervaart de cliënt meer veiligheid en zekerheid dat er
volgens zijn/haar wil zal worden gehandeld wanneer hij/zij een crisis doormaakt.

b. Flowchart en sociale kaart
Het is noodzakelijk om over een duidelijk overzicht te beschikken van alle mogelijkheden
m.b.t. zorg en ondersteuning voor suïcidale personen (sociale kaart). Een brede blik op het
(lokale) hulpverleningslandschap is hierbij aan te raden zodat een aanbod op maat van
de cliënt voorzien kan worden. Een duidelijke sociale kaart ondersteunt een vlotte
doorverwijzing en dit faciliteert de toegang tot gepaste zorg. Bijkomend dient er
overeenstemming te zijn tussen alle partners over wat gepaste hulpverlening is op een
bepaald moment in het traject van een suïcidale persoon (flowchart). Een verwijsplan op
maat van de suïcidale persoon kan geëxpliciteerd worden via de bovengenoemde
crisiskaart. Zo weten verwijzers tot wie ze zich het best richten en worden er onnodige
tussenstappen of het verstrekken van ‘overmet care’ vermeden. Indien er twijfel is
voorzien we in het zorgpad een duidelijk aanspreekpunt voor verwijzers en partners.
Om dit te verhelderen en handvatten aan te reiken wordt er een website gecreëerd en up
to date gehouden door de partners van het zorgpad, in nauwe samenwerking en
afstemming met de eerstelijnszones.

c. Duidelijke taakafspraken
We willen binnen het zorgpad komen tot duidelijke taakafspraken tussen partners.
Daarom wordt zowel het eigen aanbod geëxpliciteerd als de verwachtingen naar anderen.
De taakafspraken die we per zorgvorm maken, worden in bijlage toegevoegd.

Onderlinge overlegvormen
Om de zorgcontinuïteit te versterken is er nood aan onderling overleg. We willen komen
tot vlotte overgangen en gedeelde zorg tussen partners in het belang van de suïcidale
persoon en diens context. We besluiten daarom dat we in het zorgpad dienen in te zetten
op twee vormen van onderling overleg.

1. Casustafels ter evaluatie van het traject van een suïcidale persoon doorheen het
zorgpad. We inspireren ons hierbij op het praktijkvoorbeeld van ‘Meetjesland’ en
‘Deinze’. Door de casustafels in te richten willen we meer zicht krijgen op de vraag
of het zorgpad toereikend is, of dat er andere, bijkomende noden zijn. We hebben
hierbij expliciet aandacht voor het knelpunt chronische suïcidaliteit (zie eerder).

2. Acuut overleg wordt geïnitieerd door een betrokken hulpverlener wanneer de
zorgcontinuïteit van een suïcidaal persoon in het gedrang komt. Deze hulpverlener
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contacteert een andere betrokken hulpverlener of een organisatie waarmee hij/zij
wil overleggen. De eindverantwoordelijkheid ligt hier bij artsen, maar in het geval
dat acuut overleg zich opdringt en er geen arts bereikbaar is, mag dit een overleg
niet in de weg staan.

Beide vormen van onderling overleg versterken de expertise van betrokken partners door
samen stil te staan bij concrete casussen. Daarnaast stimuleert dit onderling overleg de
samenwerking tussen de verschillende partners door het inzicht in de specifieke rol van
verschillende organisaties binnen het zorgpad te verdiepen.

Het voorzien van stagemogelijkheden (wisselleren) tussen partners wordt beschouwd als
een meerwaarde. In een volgende fase worden de mogelijkheden onderzocht om
wisselleren in te richten als derde pijler van onderlinge overlegvormen.

Samenwerken met de context

De Multidisciplinaire Richtlijn voor detectie en behandeling van suïcidaal gedrag stelt:
‘Het is na te streven de suïcidale persoon te motiveren en actief te stimuleren om de
omgeving in de mate van het mogelijke te betrekken in de verschillende fases van de
hulpverlening, van aanmelding tot nazorg. Naasten betrekken bij de behandeling en
opvolging kan immers een positief effect hebben op het contact met de hulpvrager, de
kwaliteit van de werkrelatie met de hulpvrager en zijn of haar naasten, de effectiviteit en
duurzaamheid van de behandeling en de therapietrouw (Diamond & Josephson, 2005).’  

We onderschrijven de visie dat het aan te bevelen is om naasten te betrekken bij elke fase
van de detectie en de behandeling van de suïcidaliteit, in afstemming met de suïcidale
persoon en rekening houdend met de mogelijkheden van de specifieke setting.

De context betrekken en het uitbouwen van samenwerking met de context kan op
verschillende manieren gestalte krijgen. Vooreerst is het steeds mogelijk om naasten en
de rol die zij kunnen bekleden op indirecte wijze als thema in te brengen in de
gesprekken. Daarnaast dient een direct contact met de context maximaal gefaciliteerd te
worden wanneer hiervoor draagvlak bestaat of gecreëerd kan worden bij de suïcidale
persoon. De behandelaar kan bijvoorbeeld via de context informatie verkrijgen tijdens het
proces van indicatiestelling en risicoformulering. Daarnaast kan hij/zij ook de
draagkracht en -last van de naasten in kaart brengen en hen ondersteunen indien nodig.
Psycho-educatie rond het suïcidaal proces en het verklarend model voor suïcidaliteit
kunnen begrip, houvast en wegwijzers bieden aan naasten. De behandelaar kan er ook
voor kiezen om effectief samen te werken met de naasten in de behandeling van de
suïcidaliteit en het installeren van veiligheid. Zo is het belangrijk dat naasten op de
hoogte gebracht worden van risicomomenten in de zorg, bijv. als een behandelaar met
vakantie is, bij transfermomenten, ... .

Het is evident dat deze doelstellingen flexibel inzetbaar zijn, afhankelijk van de bestaande
noden van de suïcidale persoon en diens context en van de setting waar deze gesprekken
plaatsvinden.
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Meer informatie en handvaten voor het samenwerken met context zijn te vinden in de
Familiereflex, een richtlijn over het samenwerken met context, die in 2021 werd
gelanceerd. De Familiereflex is te vinden op familiereflex.be of via deze link.

Omgaan met zorgweigeraars
Om hulp te verlenen aan suïcidale personen die zorg weigeren/mijden, streven we via het
zorgpad naar:

● Een focus op contact maken en blijven behouden via een waaier aan
laagdrempelige interventies. We denken hierbij aan: aanwezig blijven, minimaal
contact nastreven, samen met de suïcidale persoon taal geven aan emoties, …

● Zorg voor jezelf: volgen van intervisie en/of supervisie, overleg met collega’s, ...
● Dialoog met de suïcidale persoon en/of diens naasten (directe omgeving en/of

huisarts) om in te schatten of het veilig genoeg blijft.
● Overleg met de directe omgeving en/of huisarts om samen tot actiepunt(en) te

komen.
● Het inzetten van casusoverleg om te komen tot gedeelde zorg / een

‘samen’-verhaal.
● Meer kennis en know how, voorbeelden van good practices door het organiseren

van studiedagen.
● Het voorkomen dat er te snel naar ingrijpende maatregelen voor suïcidale

personen wordt gegrepen, zoals bijvoorbeeld een gedwongen opname. Het
stimuleren van intercollegiaal overleg en goed documenteren van beslissingen is
hierbij een belangrijke pijler.

Chronische suïcidaliteit
In geval van chronische suïcidaliteit is er sprake van terugkerende suïcidale periodes,
doorgaans veroorzaakt door een onderliggende problematiek zoals
persoonlijkheidsstoornissen of ernstige hechtingsproblemen. Ogenschijnlijk banale
triggers kunnen de steeds aanwezige suïcidaliteit triggeren doordat ze traumatische
ervaringen of oude schema’s in gang zetten.
In tegenstelling tot acute suïcidaliteit, waar we ingaan op de huidige suïcidaliteit en die
uitgebreid bevragen, wordt bij chronische niet zozeer ingegaan op de suïcidaliteit zelf.
Chronische suïcidaliteit vraagt een benadering op maat van de onderliggende
problematiek en de hulpverlener tracht de boodschap, behoefte achter de suïcidaliteit te
begrijpen. De suïcidaliteit dient steeds ernstig genomen te worden, maar een meer
terughoudende aanpak is aangewezen m.b.t. het onmiddellijk ondernemen van
beschermende acties.
Echter, ook in de context van chronische suïcidaliteit kan er sprake zijn van acute
suïcidaliteit en dient de geboden zorg zich prioritair op de acute situatie toe te spitsen.
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Als de suïcidale persoon onbekend is, kan het moeilijk zijn om in te schatten of deze
persoon chronisch en/of chronisch suïcidaal is. Indien er twijfel bestaat, gaat men best
uit van acute suïcidaliteit.
Communicatie en het delen van informatie met andere zorgverstrekkers en de context is
nodig voor een goede klinische inschatting en zorgt voor onderlinge afstemming om tot
een gedeeld begrip van de suïcidaliteit te komen. Daarnaast verdient het aanbeveling om
de behandeling maximaal af te stemmen op de onderliggende oorzaak.

Gedeelde zorg
In het zorgpad worden door de zorgpartners gezamenlijk bouwstenen beschreven voor
kwalitatieve zorg aan suïcidale personen. Binnen de klinische setting van ieders
organisatie kunnen zorgverleners blijvend beroep doen op de eigen expertise -zoals deze
ontwikkeld werd binnen de eigen organisatie- zodat de regie over de inschattings- en
behandelprocessen behouden wordt.
Het is evenwel aangewezen dat partners die participeren alert zijn op de grenzen van de
eigen mogelijkheden en deskundigheid en zo nodig tijdig doorverwijzen naar andere
partners. Gezamenlijk zorgdragen voor de suïcidale persoon biedt bijgevolg ook de
mogelijkheid om vanuit de complementariteit van werkingen en organisaties de meest
passende zorg te installeren. Partners gaan bij verwijzing het engagement aan om in
overleg te gaan rond verwijzing en transfer opdat de continuïteit van zorg gegarandeerd
wordt.
Overdrachtsmomenten tussen zorgverleners & zorgvormen zijn een cruciaal punt om o.a.
informatie goed door te geven en afspraken te maken rond opvolging, aanhaken en
feedback. De voorkeur wordt hierbij gegeven aan telefonisch overleg. Ook het beschikbaar
blijven voor overleg rond een suïcidale persoon maakt deel uit van gedeelde zorg. Een
bijkomende mogelijkheid voor gedeelde verantwoordelijkheid is blijvend bereikbaar zijn
wanneer een suïcidale persoon tijdelijk wordt behandeld door een partner.

Engagementen

We vragen aan de partners om het volledige document te onderschrijven. In wat volgt
geven we echter beknopt de belangrijkste engagementen per bouwsteen weer die nodig
zijn om kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning voor suïcidale personen in regio Antwerpen
en regio Voor- en Noorderkempen te borgen.

Detectie en contact maken
Goede zorg voor de suïcidale persoon start met het tijdig detecteren van suïcidaliteit en
een betrokken contact.
Partners gaan het engagement aan om hun hulpverleners te stimuleren zich inhoudelijk en
praktisch te vormen op vlak van ‘detectie en contact maken’.
De Multidisciplinaire Richtlijn voor detectie en behandeling van suïcidaal gedrag (VLESP,
2017) biedt een goede theoretische achtergrond voor hulpverleners. De e-learning
‘SP-reflex’ uitgewerkt door het VLESP of een vorming vanuit de Suïcidepreventiewerking
van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg kunnen hiervoor ingezet worden.
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Kwalitatieve doorverwijzing
a) Communicatie

Wanneer hulpverleners uit verschillende settings eenzelfde ‘taal’ hanteren wat betreft de
inschatting van de suïcidaliteit, leidt dit tot een kwalitatieve doorverwijzing.
Partners engageren zich om de Leidraad Opvang en Evaluatie Suïcidale personen, ontwikkeld door
het VLESP (2021) als inspiratie te gebruiken voor een risicoformulering.

Het gebruik van een veiligheidsplan of een crisiskaart is een evidence-based interventie
die het risico op het stellen van suïcidaal gedrag vermindert en de zorgcontinuïteit
bevordert.
Partners engageren zich om de principes van een veiligheidsplan en/of crisiskaart toe te passen bij
suïcidale personen waar dit een meerwaarde kan betekenen.

b) Flowchart en sociale kaart
Het is noodzakelijk om over een duidelijk overzicht te beschikken van alle mogelijkheden
m.b.t. zorg en ondersteuning voor suïcidale personen, met daarbij handvatten voor
verwijzers en partners. Daarbij moet ook afgestemd zijn welke hulpverlening gepast is op
welk moment. We ontwikkelen en bestendigen een website met flowchart en sociale kaart,
in samenwerking en afstemming met de eerstelijnszones. Via de crisiskaart van netwerk
SaRA kan een persoonlijke flowchart op maat van de cliënt geëxpliciteerd worden.
Partners engageren zich om zich in onderlinge overeenstemming te positioneren in een flowchart
binnen het zorgpad voor suïcidale personen. Daarnaast wordt door elke partner de noodzakelijke
informatie aangeleverd voor een sociale kaart met daarbij aansluitend de toezegging om de
informatie jaarlijks te voorzien van een update.

c) Duidelijke taakafspraken
Binnen het zorgpad streven we naar duidelijke onderlinge taakafspraken.
Elke partner engageert zich om deze onderlinge taakafspraken periodiek te evalueren, met als doel
om hiaten in zorg te voorkomen of te signaleren.

Onderlinge overlegvormen
Om de zorgcontinuïteit te versterken is er nood aan onderling overleg.
Partners engageren zich om deel te nemen aan casustafels ter evaluatie van verloop casuïstiek
binnen het zorgpad.

Gedeelde zorg
Partners dragen vanuit de eigenheid van ieders organisatie gezamenlijk zorg voor
suïcidale personen.
Partners engageren zich om vanuit overleg tot een gedeelde inschatting te komen van het meest
passend zorgtraject voor de suïcidale persoon. In geval van verwijzing naar elkaars organisatie
wordt maximaal ingezet op een vlotte overdracht en het borgen van de zorgcontinuïteit.

Samenwerken met de context
We onderschrijven de visie dat het aan te bevelen is om naasten te betrekken bij elke fase
van de detectie en de behandeling van de suïcidaliteit. De doelstellingen verschillen

14



echter naargelang de plaats van de suïcidale persoon binnen zijn suïcidaal proces, dus
ook naargelang de organisatie waar de suïcidale persoon zich aanmeldt.
Daarom engageert elke partner zich om een visie te ontwikkelen: of en op welke manier, en wanneer
ze naasten van een suïcidale persoon betrekken en ondersteunen bij het proces.

Omgaan met zorgweigeraars
Wanneer een suïcidale persoon alle zorg blijft weigeren en alle mogelijke pistes
(opgenomen binnen de flowchart van het zorgpad Netwerk SaRA) in overweging werden
genomen, heeft hij/zij alsnog het recht niet in te stemmen met verdere hulpverlening.
Partners engageren zich om, indien er een huisarts of persoonlijk netwerk aanwezig is, hen in
dergelijke situaties te betrekken en eventueel met hen in overleg te gaan. Elke partner engageert
zich verder om in te zetten op (multidisciplinair) overleg en verslaggeving waarin de afgewogen
stappen beschreven staan.

Evaluatie/deelname aan overlegstructuur
Elke partner engageert zich om actief deel te nemen aan de ‘Themagroep zorgpad voor suïcidale
personen’ met de bedoeling:
- op de hoogte te blijven van het (eventueel wijzigende) zorgaanbod van de verschillende
partners
- de gemaakte engagementen te evalueren en bij te sturen

De leden van de ‘Themagroep zorgpad voor suïcidale personen’ fungeren als vertegenwoordigers
van hun organisatie en engageren zich om, binnen de eigen organisatie, iedereen te informeren
over de werkzaamheden van de de werkgroep i.f.v. gedragenheid.
Onderschrijving van het zorgpad voor ‘suïcidale personen’ zoals in de visietekst
en taakafspraken (cf. bijlage) geformuleerd:

Datum:

Organisatie:
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Bijlage: Taakafspraken

Zorgpad voor suïcidale
personen binnen

netwerk SaRA

TAAKAFSPRAKEN
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Versie mei 2022

Document i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidale personen in regio
Antwerpen en regio Voor- en Noorderkempen (Netwerk SaRA)
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Partners in de zorg leveren vaak individueel al bijzonder veel inspanningen om goede zorg
te bieden aan suïcidale personen. Helaas blijft de continuïteit van zorg één van de
belangrijkste knelpunten in de huidige organisatie van de hulpverlening (Knesper, 2010;
Sanddal, Sanddal, Berman, & Silverman, 2003; Choi, Y., Nam, C. M., & al. (2020)). Dit
betekent dat heel wat suïcidale mensen toch nog door de mazen van het
hulpverleningsnet glippen.

Netwerk SaRA streeft naar een vlotte en warme doorverwijzing van suïcidale personen
(15-65 jaar) door in te zetten op de uitbouw van een zorgpad voor suïcidale personen.

In wat volgt stellen we taakafspraken voor die bijdragen aan de zorgcontinuïteit voor
suïcidale personen in de netwerkregio van SaRA. Dit voorstel is het resultaat van
gesprekken met de verschillende partners in de desbetreffende themagroep.

1. Algemene taakafspraken:

1.1 De partners van SaRA organiseren zich zodat suïcidale personen vlot kunnen
instromen binnen de afgesproken streeftermijnen van het zorgpad (zie
“Ketenafspraken"). Er is vertrouwen tussen partners dat ze hiervoor binnen het
haalbare al het mogelijke doen en het is daarom niet nodig om specifieke plaatsen vrij
te houden.

1.2 Indien een suïcidale persoon reeds ergens gekend is, wordt de mogelijkheid
onderzocht om deze hulpverlening te reactiveren. Een crisiskaart of safety plan kan
hierbij faciliteren.

1.3 In functie van een goede informatieoverdracht en om naadloze zorg te kunnen
garanderen, engageren de partners zich om in het telefonisch verwijsoverleg met de
beoogde hulpverlener volgende zaken standaard te communiceren:

▪ basisgegevens: personalia
▪ suïciderisico
▪ medicatiegebruik
▪ middelengebruik
▪ crisiskaart, safety plan en afspraken
▪ inschatting problematiek, inschatting nood hulpverleningsaanbod
▪ hulpvraag en verwachtingen van de persoon m.b.t. het zorgaanbod
▪ professionele netwerk: voorgaande hulpverlening, huisarts
▪ welke naasten betrokken zijn en/of gecontacteerd mogen worden
▪ wie gecontacteerd moet worden indien persoon niet opdaagt bij hulpverlening
▪ bereikbaarheid verwijzer

1.4 Het verwijzen en doorgeven van informatie verloopt bij voorkeur telefonisch. Elke
partner engageert zich tot proactief (telefonisch) overleg met andere betrokken
partners in het kader van de zorg voor een welbepaalde persoon. Telefonisch contact is
soms ook tijdrovend. We gaan daarom actief op zoek naar IT-applicaties die
communicatie tussen partners kunnen ondersteunen.
Bij ontevredenheid rond doorverwijzing, communicatie, … wordt hierover feedback
gegeven aan elkaar. Partners communiceren correcte informatie naar elkaar zodat het
mogelijk is de situatie juist te beoordelen. Structurele knelpunten worden besproken
binnen de themagroep ‘zorgpad voor suïcidale personen’.
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1.5 De verwijzer blijft beschikbaar voor overleg wanneer de suïcidale persoon wordt
doorverwezen tussen partners. De ontvangende organisatie tracht zorgprofessionals
die reeds betrokken zijn in kaart te brengen en verbinding met hen te behouden. Bij
een doorverwijzing binnen het zorgpad geeft de ontvangende organisatie steeds
feedback aan de voorheen betrokken hulpverleners over al dan niet aanhaken van de
suïcidale persoon. De huisarts wordt gezien als een belangrijke spilfiguur en wordt bij
elk transfermoment in overleg met de patiënt telefonisch en/of via Ehealth op de
hoogte gebracht van de gemaakte stappen en de nog te volgen stappen in het
zorgtraject.

1.6 Tijdens een kortdurende opname (max. 6 weken) binnen een psychiatrisch ziekenhuis
of PAAZ-dienst blijft de verwijzer beschikbaar voor telefonisch overleg om continuïteit
te garanderen doorheen het verdere traject.

1.7 Het eerste contact voor vervolgzorg van een suïcidale persoon kan op een
opname-afdeling plaatsvinden (eventueel via online toepassing) om de kans op
zorgcontinuïteit te verhogen.

1.8 Binnen het zorgpad streven partners ernaar om suïcidale personen op te volgen en
vast te houden. Dit gebeurt steeds op maat van de persoon, op warme wijze en
aanklampend waar nodig. De persoon in kwestie moet ergens connectie hebben met
eender wie in het netwerk (naasten, hulpverlening, ...).

1.9 Partners engageren zich om onderling overleg te organiseren wanneer een cliënt niet
aanhaakt bij vervolgzorg.

1.10 Foutieve of niet-afgestemde doorverwijzingen worden zoveel als mogelijk vermeden
door rechtstreeks en telefonisch in overleg te verwijzen en de nodige informatie door
te geven. Wordt er vooralsnog een foutieve verwijzing gedaan, of in geval van
bedenkingen, neemt de ontvangende voorziening de gepaste zorg en geeft feedback
aan de verwijzer.

1.11 Partners bevragen en noteren expliciet welke naaste(n) kan en mag gecontacteerd
worden bij niet aanhaken bij zorg of bij een verontrustende situatie.

1.12 Gespecialiseerde GGZ-partners voorzien kwalitatieve consultmogelijkheden binnen de
eigen organisatie m.b.t. kwalitatieve zorg voor suïcidale personen.

1.13 We organiseren en expliciteren kwalitatieve consultmogelijkheden voor
eerstelijnspartners m.b.t. kwalitatieve zorg voor suïcidale personen. We voorzien
inschattingsmogelijkheden op locatie wanneer dit noodzakelijk is.

1.14 Suïcidale personen die niet beschikken over een netwerk dat kan signaleren of
ondersteunen krijgen extra aandacht binnen het zorgpad.

2. Ketenafspraken:

We streven ernaar om zoveel mogelijk algemeen geldende ketenafspraken te realiseren
tussen partners en zorgvormen om zorgcontinuïteit van suïcidale personen te realiseren.
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2.1 Doorverwijzingen vanuit een CGG:

2.1.1 Vrije raadpleging ZNA / EPSI dient beschikbaar te zijn indien de veiligheid niet meer
gegarandeerd kan worden voor een suïcidale persoon binnen een ambulant traject.

2.1.2 Mobiel psychiatrische crisis teams zijn tijdens de weekdagen beschikbaar binnen
48u voor personen die over een vaste woonomgeving beschikken en gebaat zijn met een
outreachende aanpak.

2.1.3 Een opname binnen PAAZ en PZ moet zo snel mogelijk zijn in geval van suïcidaliteit
waarbij de veiligheid ambulant niet kan worden gegarandeerd.

2.2 Doorverwijzingen vanuit een PAAZ-dienst:

2.2.1 Een CGG dient binnen de 3 werkdagen na aanmelding een eerste afspraak met de
suïcidale persoon te realiseren indien behandeling in een CGG geïndiceerd is en waarbij
uit het telefonisch verwijs overleg blijkt dat er twijfel is of ze zullen aanhaken voor
vervolgzorg. We houden hier rekening met de nood aan multidisciplinaire aanpak.

2.2.2 Een psychiatrisch ziekenhuis voorziet een bed indien het gaat over:
o een suïcidale persoon die in aanmerking komt voor een psychiatrische

opname in PZ,
o die op de wachtlijst staat van het desbetreffende PZ,
o die de maximum opnametermijn van een PAAZ heeft overschreden,
o en niet kan overbruggen in de thuiscontext.

2.2.3 Een psychiatrisch ziekenhuis gaat zorgvuldig samen met de verwijzende partner in
overleg om gezamenlijk passende behandelmogelijkheden te verkennen.
Indien nodig  wordt gestreefd naar het realiseren van een opname binnen volgende
termijnen:

o een gesloten opname afdeling binnen 48u
o een opname open afdeling binnen 2 weken

Meer gedetailleerde taakafspraken en engagementen per psychiatrisch ziekenhuis
kunnen worden vermeld onder ‘3. Specifieke afspraken tussen partners’.

2.3 Doorverwijzingen vanuit een algemeen ziekenhuis (exclusief PAAZ):

2.3.1 Een CGG dient binnen de 3 werkdagen na telefonisch verwijsoverleg een eerste
afspraak met de suïcidale persoon te realiseren indien behandeling in een CGG
geïndiceerd is en blijkt dat er twijfel is of ze zullen aanhaken voor vervolgzorg. We houden
hier rekening met volgende criteria: betaalbaarheid en nood aan multidisciplinaire
aanpak.

2.3.2 Mobiel psychiatrische crisis teams zijn tijdens de weekdagen beschikbaar binnen
48u voor personen die over een vaste woonomgeving beschikken en gebaat zijn met een
outreachende aanpak.

2.3.3 Een psychiatrisch ziekenhuis voorziet een bed indien het gaat over:
o een suïcidale persoon die in aanmerking komt voor een psychiatrische

opname in PZ,
o die op de wachtlijst staat van het desbetreffende PZ,
o die de maximum opnametermijn van een PAAZ heeft overschreden,
o en niet kan overbruggen in de thuiscontext.
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2.3.4 Een psychiatrisch ziekenhuis gaat samen met de verwijzende partner in overleg om
gezamenlijk passende behandelmogelijkheden te verkennen. Indien nodig en mogelijk
wordt gestreefd naar het realiseren van een opname binnen volgende termijnen:

o een gesloten opname afdeling binnen 48u
o een opname open afdeling binnen 2 weken

Meer gedetailleerde taakafspraken en engagementen per psychiatrisch ziekenhuis
kunnen worden vermeld onder ‘3. Specifieke afspraken tussen partners’.

2.3.5 Een PAAZ- afdeling voorziet indien aangewezen zo snel mogelijk een bed
wanneer de veiligheid en zorg onvoldoende door het algemeen ziekenhuis geboden
kan worden.

2.4    Doorverwijzingen vanuit een psychiatrisch ziekenhuis:

2.4.1 Een CGG dient binnen de week na afloop een eerste afspraak met de suïcidale
persoon te realiseren. We houden hier rekening met de nood aan multidisciplinaire
aanpak.

2.5    Doorverwijzingen vanuit mobiel psychiatrisch crisis team:

2.5.1 Er dient een afspraak te zijn met de CGG over versnelde instroom. Deze afspraak is
o.a. gericht op zorgcontinuïteit voor suïcidale personen.

2.5.2 Waar aangewezen voorzien psychiatrische ziekenhuizen of PAAZ-diensten een
bed op recept.
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