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Tijdens een onderzoeksmeting kan je de indruk krijgen dat een proefpersoon suïcidaal 
gedrag vertoont. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren tijdens het uitvragen van vragenlijsten zoals 
de Beck Depression Inventory, of diagnostische instrumenten als de CIDI of de MINI. Volgens 
de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag (MDR) verwijst 
de term suïcidaal gedrag naar:  
 
“ het geheel aan gedachten, voorbereidingshandelingen en pogingen die een zekere intentie 
uitdrukken om zichzelf te doden. De term gedrag verwijst naar zowel handelingen als naar 
gedachten”. Volgens deze richtlijn valt ook “zelfbeschadigd en/of risicovol gedrag waarbij de 
persoon de kans loopt te overlijden , of het risico van overlijden niet uit de weg gaat” onder 
suïcidaal gedrag. 
 
 
Contact maken over het suïcidale gedrag. 
Om een goed beeld te krijgen van het suïcidale gedrag van de proefpersoon is het zeer 
belangrijk om goed contact te hebben met de proefpersoon. De proefpersoon moet zich vrij 
voelen om over zijn/haar suïcidegedachten te praten. Betrokkenheid en begrip tonen zijn 
daarbij van zeer groot belang. 
 
De MDR noemt de CASE-benadering (Chronological Assessment of Suicide Event) als een 
methode om suïcidaliteit te bespreken. Bij deze methode bespreek je eerst actueel suïcidaal 
gedrag, daarna vraag je naar het recente verleden (4-8 weken) en vervolgens naar de 
ruimere voorgeschiedenis. Ten slotte vraag je ook nog naar hoe de proefpersoon de 
toekomst ziet. (zie voorbeeldvragen in bijlage) (Bron: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek 
en behandeling van suïcidaal gedrag samenvatting) 
 
 
Hoe te handelen bij suïcidaal gedrag 
Wanneer het suïcidale gedrag van de proefpersoon grondig besproken is en je komt tot de 
conclusie dat de suïcidaliteit alleen in het verleden plaats heeft gevonden dan hoeven er 
geen aanvullende acties uitgevoerd te worden. 
 
Indien je constateert dat de proefpersoon momenteel suïcidaal is, breng je de 
veldwerkcoördinator/ uitvoerend onderzoeker hiervan mondeling of telefonisch op de 
hoogte. Tegen de proefpersoon kun je het volgende zeggen:   
“Is uw behandelaar/huisarts op de hoogte van uw gedachten omtrent het dood willen? Of 
iemand anders, uw partner/familie bijvoorbeeld?” 
 
Indien de partner/familie/behandelaar/huisarts wel op de hoogte is, maar de suïcidaliteit 
zeer ernstig is, zeg je: 



“Uw verhaal klinkt ernstig. We hebben hier de afspraak om de 
veldwerkcoördinator/onderzoeker op de hoogte te stellen. Zij zal even met u praten” en belt 
vervolgens naar de veldwerkcoördinator/onderzoeker. De veldwerkcoördinator zal indien 
nodig in gesprek gaan met de proefpersoon en bij ernstige gevallen verdere actie 
ondernemen zoals in overleg de huisarts of behandelaar op de hoogte stellen. Ook als de 
proefpersoon bezwaar heeft meld je het bij de veldwerkcoördinator/onderzoeker.   
 
Indien de partner/familie/behandelaar/huisarts niet op de hoogte is/zijn, zeg je: 
“Uw verhaal klinkt ernstig en ik raad u aan iemand hiervan op de hoogte te brengen. We 
hebben hier de afspraak om de veldwerkcoördinator op de hoogte te stellen. Zij zal even met 
u praten” en belt vervolgens naar de veldwerkcoördinator”. De veldwerkcoördinator zal 
indien nodig in gesprek gaan met de proefpersoon en bij ernstige gevallen verdere actie 
ondernemen. Meestal houdt dit in dat de huisarts op de hoogte wordt gesteld. 
 
Verdere actie kan het volgende inhouden: 
 

 De proefpersoon staat open voor hulp, er wordt een afspraak gemaakt dat de 
proefpersoon zelf de huisarts belt en dat de coördinator/onderzoeker na belt om te 
vragen hoe het gaat en of er daadwerkelijk contact is geweest met de huisarts. 

 De proefpersoon wil zelf niet de huisarts op de hoogte stellen. Bij behoefte aan 
advies kan de casus voorgelegd worden aan een behandelaar/psychiater die 
betrokken is bij de afdeling onderzoek en innovatie. Vervolgens wordt doorgaans de 
huisarts door de coördinator/onderzoeker/hoofd veldwerk op de hoogte gebracht 
van de situatie. Dit gebeurt ook zonder toestemming van de proefpersoon. Als de 
situatie levensbedreigend is, zijn we hiertoe verplicht ook als de proefpersoon hier 
niet expliciet toestemming voor heeft gegeven in de toestemmingsverklaring.    

 De situatie is zo ernstig dat de proefpersoon onmiddellijk hulp nodig heeft. De 
crisisdienst wordt gebeld om direct hulp in schakelen. Dit gebeurt alleen in zeer 
ernstige gevallen. 
 

 
Indien het een interventie onderzoek betreft is de proefpersoon al in behandeling. Het is dan 
belangrijk om in het toestemmingsformulier aan te geven dat er bij vermoedens van 
suïcidaliteit contact opgenomen kan worden met de behandelaar. Deze behandelaar kan 
zich dan verder over de proefpersoon ontfermen.  
 
 
Suïcidaal gedrag van proefpersonen bij een online onderzoek 
Wanneer proefpersonen deelnemen aan een onderzoek, waarvan de dataverzameling in zijn 
geheel online wordt afgenomen, is het ook belangrijk om alert te zijn op suïcidaal gedrag.  Bij 
het programmeren van de vragenlijsten waarmee suïcidaal gedrag gemeten wordt, kan 
datamanagement op verzoek een melding inbouwen wanneer proefpersonen boven een 
bepaalde cutoff scoren op suïcidaal gedrag. Het onderzoeksteam ontvangt dan automatisch 
een mail in de door hen opgegeven inbox. Vervolgens neemt de veldwerkcoördinator of 
onderzoeker telefonisch contact op met de betreffende proefpersoon en handelt zoals 
hierboven beschreven.  
 



 
Bijlage: Achtergrondinformatie over het bespreekbaar maken van suicidaliteit 
 
Achterliggende factoren 
Volgens het MDR bestaat suïcidaal gedrag uit twee aspecten: 

1. de suïcidale toestand wat weer bestaat uit suïcidale gedachten en handelingen in de 
recente en ruimere voorgeschiedenis en gedachten over de toekomst.  

2. Achterliggende factoren: kwetsbaarheid, stress en entrapment. 
 

 
 

 
 



 



 



 
(Bron: Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag 
samenvatting) 
 
 
 


