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● Willemijn Idema – Kinder- en jeugdpsychiater 

 

● Judith van der Kooij – GZ-psycholoog 
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Disclosure 
Vereniging Medische Staf 

(Disclosure slide voor sprekers op nascholingsbijeenkomsten GAIA[i]) 

Disclosure belangen spreker:  Judith van der Kooij 

Presentatie:  Suicidepreventietraining adolescenten 

Potentiële belangenverstrengeling  nee 

Voor bijeenkomst mogelijk relevante relaties1  geen 
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Algemene signalen 

Opvallende verandering in uiterlijk  Minder/meer eetlust 

Verminderd concentratievermogen en geheugen Wegloop of zwerfgedrag 

Lagere schoolprestaties en verandering in huiswerk Vermoeidheid, lusteloosheid, 

     slaapproblemen 

Veranderingen in gedrag (grote wisselingen) Weggeven van  

     belangrijke bezittingen 

Extreme vermoeidheid, verveeld zijn,   Veranderingen in sociaal  

ongeïnteresseerd zijn     gedrag (emotionele uitbarstingen) 

Plotseling spijbelen   Aanwijzingen dat kind veel met 

     de dood bezig is 

 

 

 



Psychologische kenmerken 

● Geneigd tot internaliseren 

● Emotioneel teruggetrokken 

● Matige emotionele vaardigheden 

● Geringe zelfwaardering 

● Beperkte frustratietolerantie 

● Zwart-wit denken 

● Idee totaal te falen 

● Ernstige identiteitsvragen (LHBT) 

● Neiging tot het nemen van onverantwoorde risico’s 

 

 



Sociale kenmerken 

● Verlating / pesten 

● Lotgenoten 

● Alcohol en drugs 

● (Social) media 

● Weinig hulp zoeken 

○ Terugtrekken van familie en vrienden 

○ Verlies van interesse in gebruikelijke activiteiten en vrienden 

 

 



Gezinsfactoren 

● Negatieve interactiepatronen 

● Weinig toezicht 

● Ouders lijken of zijn minder betrokken 

● Opvoedingsonzekerheid bij ouders 

● Psychische, somatische, psychiatrische of verslavingsproblemen bij (één van) de 

gezinsleden 

● Suïcide in de familie 

● Ouders in vechtscheiding 

● Sociaal economische status 

● Gezinssamenstelling en opvoeden 

 

 



Psychopathologie 

● Eerdere suïcidepogingen (en) of zelfdestructief gedrag. 

● Depressie, stemmingsklachten 

● Psychotrauma 

● Psychosen 

● Angststoornis 

● Eetstoornis 

● Persoonlijkheidsproblematiek 

● Middelengebruik en – misbruik 

● Aanpassingsproblemen 

● Gedragsproblemen 

○ Psychosomatische klachten 

○ Genderdysforie 

 

 





Beschermende factoren 

 

● Stabiele thuissituatie 

● Goede draagkracht ouders 

● Goede sociale steun, sociaal netwerk (incl. school) 

● Probleemoplossingsvaardigheden 

● Goede therapeutische relatie 

● Religie 

 

 







 





https://parnassiagroepacademie.mediasite.com/Mediasite/Play/a9d3926411fe497a93

1d4cddcf51ec741d 

https://parnassiagroepacademie.mediasite.com/Mediasite/Play/a9d3926411fe497a931d4cddcf51ec741d


Oefening uitvragen suicidaliteit 

 

● Tweetallen: Jongere en hulpverlener 

● 15 minuten 

● CASE model 

● Inschatting mate van suicidaliteit 







Beroepsgeheim en ouders: 

 
● Betrekken en samenwerken met ouders is essentieel voor goede zorg: 

transparant, eerlijk en open 

○ Tot 16 vanzelfsprekend 

○ Vanaf 16 óók, want er moet worden ingegrepen 

 

● Als jongere niet instemt: Conflict van plichten tussen geheimhouding en 

verlenen van goede zorg  Zorgplicht weegt het zwaarst 

 



Boeken en apps 

Apps:     Boek: 

● Vraag maar 

● BackUp 

● GGZ Oost Brabant Suicidepreventie  

 

Website: 

● 113online.nl, ook voor trainingen 



www.expex.nl/organisaties/workshops-en-voorlichting/ 



Met dank aan: 

 

● de Parnassia Academie  

● de ervaringsdeskundigen 

● Theo van Rijnsoever 

● Tommie Wildschut (design en vormgeving) 

 

 


