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Suïcide onder adolescenten

D

Inleiding

Dood door suïcide is een van de belangrijkste doodsoorzaken
onder adolescenten (jongeren tussen de tien en twintig jaar)
en daarmee een belangrijk gezondheidsprobleem.1,2 De afge-

lopen vijf jaar was suïcide in gemiddeld 17% van de gevallen de
doodsoorzaak onder Nederlandse jongeren in de leeftijd van
tien tot twintig jaar (www.statline.cbs.nl). De verklaring voor
dit percentage betrof het aantal suïcides in de leeftijdscategorie vijftien tot twintig jaar: 238 (22%) van de 1069 sterfgevallen
kwamen door zelfdoding. Suïcide was daarmee, samen met
verkeersongevallen met 235 sterfgevallen, de belangrijkste
doodsoorzaak onder adolescenten in deze leeftijdscategorie.
Onder adolescenten van tien tot vijftien jaar was het aantal
zelfdodingen minder frequent: 25 van de 490 sterfgevallen.
Het aantal verkeersdoden in de leeftijd tien tot vijftien jaar
bedroeg 72. De absolute getallen laten zien dat suïcide onder adolescenten weinig voorkomt. De impact op gezinnen,
scholen en hulpverleners is echter groot.3 De percentages voor
suïcidepogingen onder adolescenten liggen mogelijk nog hoger, hoewel hier geen officiële registraties van zijn. Nederlands onderzoek laat percentages voor suïcidepogingen zien
die variëren van 3% voor jongens tot 10% voor meisjes. 4
De huisarts is vaak een eerste aanspreekpunt voor adolescenten en ouders bij lichamelijke en psychische problemen, en
speelt een belangrijke rol bij het signaleren van problemen en
het verwijzen naar andere zorgverleners.5 Uit onderzoek blijkt
echter dat het voor huisartsen en andere gezondheidszorgproSamenvatting
Cents RAM, Los AM, Bindels PJE. Suïcide onder adolescenten. Huisarts
Wet 2016;58(3):126-30.

Casus 1
Carolien, 13 jaar oud, komt op maandagochtend samen met haar
moeder bij de huisarts nadat zij in het voorafgaande weekend een
suïcidepoging heeft gedaan door een grote hoeveelheid medicijnen
in te nemen. Kort na inname had moeder de lege medicijnstrips gevonden, waarop zij contact met de huisartsenpost heeft opgenomen. De dienstdoende huisarts en de crisisdienst hebben Carolien
beoordeeld. Zij zagen geen aanwijzingen voor acuut gevaar en gaven het advies voor maandagochtend een afspraak bij de eigen huisarts te plannen. Tevens heeft moeder op korte termijn een afspraak
gemaakt bij een instelling voor jeugdgezondheidszorg.
De directe aanleiding voor de suïcidepoging zijn pesterijen op
school. Carolien vertelt daarnaast al een aantal jaren stemmingswisselingen te ervaren, die zijn begonnen na de echtscheiding van
haar ouders. Ze heeft de laatste weken terugkerende gedachten
aan de dood, maar maakt geen plannen. Ze beleeft nog plezier aan
activiteiten met vriendinnen. Slapen gaat redelijk. Carolien vertelt
dat ze zichzelf bekrast met scherpe voorwerpen als ze gevoelens
van boosheid of radeloosheid ervaart. Moeder geeft aan dat ze de
stemming van Carolien niet goed kan inschatten en dat deze erg
kan wisselen over de dag. Daarnaast liegt Carolien veel, onder andere over rookgedrag, en spijbelt ze van school. Op school zijn gesprekken opgestart met het schoolmaatschappelijk werk vanwege
het spijbelen en de pesterijen.
Carolien is het afgelopen jaar eenmaal eerder op het spreekuur
verschenen in verband met een somatische klacht. De familiegeschiedenis vermeldt veel depressies; bij moeder, en bij oma en een
oom van moeders kant.
Binnen 2 weken na de suïcidepoging wordt Carolien aangemeld
voor een deeltijdbehandeling gericht op emotieregulatie. Tevens
worden overbruggingsgesprekken opgestart bij de instelling voor
jeugdgezondheidszorg en krijgt moeder ouderschapsbegeleiding.
Drie maanden later doet Carolien een tweede suïcidepoging,
wederom met medicijnen. Ze wordt opgenomen op de intensive
care van een kinderziekenhuis, waar ook een psychiatrische beoordeling plaatsvindt. Aansluitend aan de somatische opname gaat
Carolien voor verdere diagnostiek en behandeling naar een psychiatrische instelling.
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▪ De huisarts kan het beste een proactieve houding aannemen
jegens de adolescent met risicoverhogende factoren, en daarnaast suïcidaliteit bespreekbaar maken.
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samen met andere psychiatrische aandoeningen voorkomt,

suïcidepogingen onder adolescenten in Europa 10,5%.12 Op-

zoals een angststoornis of een gedragsstoornis.15,16

vallend hierbij is de zogenaamde genderparadox: hoewel de
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prevalentie van suïcidepogingen hoger is onder meisjes, is

centen psychische klachten hebben, omdat de meerderheid

het aantal geslaagde suïcides twee- tot driemaal groter onder

van hen niet met deze klachten naar de huisarts gaat.8,19,20 Wel
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uur geweest.21-23 De somatische klacht lijkt echter weinig

niet-suïcidale automutilatie samenhangt met een verhoogd

speciﬁek te zijn,24 variërend van hoofdpijn of maag-darmpro-
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lijkt. Mogelijk is er een verband tussen frequent spreekuur-

dividuen ooit gedurende hun leven een suïcidepoging heeft

bezoek (meer dan vier keer per jaar) en de aanwezigheid van

ondernomen.14

psychische klachten.25,26 Daarom zouden huisartsen extra
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alert moeten zijn op onderliggende psychische klachten wanCasus 2

neer een adolescent veelvuldig het spreekuur bezoekt. Ook

Inge, zeventien jaar oud, komt op het spreekuur vanwege een somatische klacht. Tijdens het consult valt op dat ze weinig oogcontact maakt en nauwelijks mimiek toont, en dat haar intonatie vlak
is. Omdat de huisarts vindt dat ze een sombere indruk maakt besluit deze naar haar stemming te informeren. Daarop vertelt Inge
dat ze zich al enkele weken gedurende het grootste gedeelte van
de dag steeds somberder voelt. Slapen gaat slecht omdat ze veel
piekert, onder meer over school. Ze is enkele maanden geleden aan
een nieuwe opleiding begonnen die veel van haar kunnen vergt. Ze
beleeft minder plezier aan activiteiten dan voorheen, maar maakt
nog wel toekomstplannen. Vanwege de somberheidsklachten
vraagt de huisarts ook naar suïcidaliteit. Daarop vertelt Inge dat
ze de laatste dagen veel aan de dood denkt en ook concrete plannen maakt. Ze denkt erover om voor de trein te springen en heeft
de dienstregeling reeds opgezocht. De huisarts besluit daarop met
de acute dienst te overleggen. Inge kan een non-suïcideafspraak
maken tot de volgende dag. De volgende ochtend gaat Inge naar
de spoedpoli van een instelling voor jeugdgezondheidszorg.
De voorgeschiedenis van Inge meldt scheiding van ouders en
hyperventilatie, waarvoor ze ademhalingsoefeningen heeft gekregen.
De spoedpoli verwijst Inge door voor steunende vervolggesprekken. Tijdens deze gesprekken komt naar voren dat ze veel
onverwerkt verdriet heeft over de scheiding van haar ouders. Hier
blijkt ze op haar vorige school gesprekken over te hebben gehad
met het schoolmaatschappelijk werk, die haar erg hebben geholpen. Haar huidige opleiding is te hoog gegrepen, waardoor ze
veel spanningen ervaart. Inge ging over suïcide nadenken omdat
ze geen andere oplossingen kon bedenken. Nadat ze met haar
nieuwe schoolopleiding is gestopt gaat het beter met haar en is er
geen sprake meer van depressieve of suïcidale gedachten.

kunnen non-verbale symptomen, zoals psychomotore traagheid of agitatie en een vlak affect, de huisarts op het spoor
brengen van een onderliggende psychische klacht.
Om de aanwezigheid van depressieve symptomen bij adolescenten te achterhalen is het nodig slechts twee vragen te
stellen.27 Dit zijn de vragen die ook de NHG-Standaard Depressie aanbeveelt:28 ‘Heb jij je gedurende de afgelopen maand
vaak terneergeslagen, depressief of hopeloos gevoeld?’ en ‘Heb
je de afgelopen maand weinig interesse of plezier in activiteiten gehad waar je je normaal gesproken wel voor interesseerde

Abstract
Cents RAM, Los AM, Bindels PJE. Adolescent suicide. Huisarts Wet 2016;58(3):126-30.
Suicide is a major cause of death among adolescents in the Netherlands. Although
the prevalence of suicide is low, the impact on those involved is huge. General practitioners, as family doctors and gatekeepers, are ideally suited to identify those adolescents at increased risk of suicide. This requires a good knowledge of the risk factors
for suicide, the most important being an earlier suicide attempt and psychological
problems. A good exchange of information with other health professionals is essential in order to obtain a complete picture of potential risk factors. Moreover, because
many adolescents with mental health problems do not seek medical attention, or
visit their GP with non-speciﬁc physical symptoms problems, it is important that
GPs are proactive. If a GP suspects suicidality, he or she should try to encourage the
patient to talk about suicidal thoughts and plans.
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of plezier aan beleefde?’ Wanneer een adolescent depressieve

zicht op eventuele risicofactoren. Daarnaast kunnen ouders

klachten heeft, zijn ‘gevoelens van hopeloosheid’ en ‘slape-

die bijvoorbeeld met opvoedingsproblemen te kampen heb-

loosheid’ discriminerende factoren die vaker voorkomen on-

ben zich met hun zorgen ook tot het Centrum voor Jeugd en

der depressieve adolescenten met suïcidaal gedrag, dan bij

Gezin hebben gewend. Begin 2015 zijn de zogenaamde Soci-

depressieve adolescenten zonder suïcidaliteit.29-31 De huisarts

ale Wijkteams van de gemeente gestart. In zo’n wijkteam

zou extra aandacht kunnen besteden aan het voorkomen van

werken verschillende zorgprofessionals samen op het gebied

deze factoren, om zo het risico op suïcide beter te kunnen in-

van (geestelijke) gezondheid, jeugdzorg en welzijn. Ouders en

schatten.

adolescenten kunnen zich tot het wijkteam wenden met vragen over onder andere opvoeding en geestelijke gezondheid.

Overige risicofactoren

De invulling van de verschillende wijkteams verschilt per ge-

Naast een eerdere suïcidepoging en een depressieve stoornis

meente en moet veelal nog vorm krijgen.

(of andere psychopathologie) zijn er nog andere risicofacto-

Des te belangrijker is het dat informatie-uitwisseling en

ren.15,32,33 De [tabel] geeft daarvan een overzicht. Grofweg kan

samenwerking tussen de verschillende instanties, zoals het

men de risicofactoren onderverdelen in ‘kwetsbaarheidsfacto-

wijkteam en de school enerzijds, en de huisarts anderzijds,

ren’, factoren die duurzaam aanwezig zijn, zoals een geneti-

optimaal verlopen, omdat het de huisarts kan helpen bij het

sche kwetsbaarheid, en ‘stressoren’, factoren die het huidige

onderzoek naar adolescenten die een verhoogd risico op suï-

gedrag en huidig denkpatroon beïnvloeden, zoals een depres-

cide hebben. Een uitgangspunt lijkt hier te zijn dat andere be-

sieve stoornis of een traumatische gebeurtenis.33 Men neemt

trokken personen of instanties de huisarts, als gezinsarts en

aan dat de combinatie van kwetsbaarheid en stressoren aan-

coördinator van zorg, op de hoogte stellen van een zorgvraag

leiding geeft tot suïcidaliteit.33 De aanwezigheid van een of

en een eventueel gestart hulpverleningstraject. Het is van

meer kwetsbaarheidsfactoren en een of meer stressoren bij

belang dat de huisarts beschikt over een zo volledig mogelijk

een adolescent zou de huisarts dus alert moeten maken op de

beeld van aanwezige risicofactoren voor suïcide, omdat hij of

aanwezigheid van een verhoogd suïciderisico.

zij de betrokken adolescent met een actuele suïcidewens voor
intensievere zorg kan doorverwijzen. Daarom is het aan te be-

Samenwerking met andere hulpverleners

velen dat de huisarts en de verschillende jeugdhulpverleners

De huisarts heeft als gezinsarts vaak verschillende jaren er-

in de gemeente, waaronder het schoolmaatschappelijk werk

varing met de adolescent en zijn of haar gezin en hierdoor

en het wijkteam, structureel overleg plegen.

goed zicht op eventuele risicofactoren. De meeste verwijzingen naar de tweede lijn voor psychische problematiek bij ado-

Verhoogd risico op suïcide, en dan?

De adolescent

Wanneer de huisarts het vermoeden heeft dat er bij een ado-

brengt echter ook een belangrijk deel van zijn of haar tijd op

lescent sprake is van suïcidaliteit, kan hij of zij, net als bij

school door. Medewerkers van de school hebben daardoor ook

een volwassen patiënt, suïcide het beste bespreekbaar ma-

lescenten gebeurt dan ook door huisartsen,

20

Tabel Risicofactoren voor suïcide
Kwetsbaarheidsfactoren
(biologische en duurzame factoren)

Stressoren
(invloed op actueel gedrag)

Mannelijk geslacht

Psychopathologie

Oudere adolescent (15-20 jaar)

– Depressie

Eerdere suïcidepoging

– Angststoornis

Eerdere behandeling voor psychische klachten

– Middelenmisbruik (alcohol, drugs)

Niet-suïcidale automutilatie

– Eetstoornissen, onder andere anorexie

Familiaire belasting voor suïcide en psychopathologie
Verminderd probleemoplossend vermogen

– Psychotische stoornissen
Psychische factoren

Laag zelfvertrouwen of negatief zelfbeeld

– Gevoelens van hopeloosheid

Onzekerheid over seksuele geaardheid en genderidentiteit

– Slapeloosheid

Beperkt steunend sociaal netwerk, inclusief problemen in de ouder-kindrelatie

– Agressie, agitatie en impulsiviteit
– Wanhoop
Verlieservaringen
Traumatische of ingrijpende gebeurtenissen, bijvoorbeeld:
– Gescheiden ouders
– Ruzie tussen ouders
– Problemen op school of met vrienden (pesten)
– Seksueel misbruik
Emotionele of fysieke mishandeling

De aanwezigheid van een of meer kwetsbaarheidsfactoren in combinatie met een of meer stressoren kan aanleiding geven tot een verhoogd suïciderisico.
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ken.8,14,34 Huisartsen zijn vaak bang dat het risico op een ge-

gevaar ouders niet hoeft raad te plegen als er geen tijd is om

slaagde suïcide dan wel een suïcidepoging groter wordt als

toestemming van hen te verkrijgen.

zij naar suïcidaliteit vragen. Uit de literatuur blijkt echter dat

De Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behande-

vragen naar een suïcidewens spanningen en angsten juist

ling van suïcidaal gedrag 33 adviseert huisartsen om naar de

kan verminderen, en dat de adolescent zich er door gehoord

ggz te verwijzen voor diagnostisch onderzoek naar een de-

voelt.8,34 Hierbij is het van belang dat de huisarts een empa-

pressieve of andere onderliggende psychiatrische stoornis

thische houding aanneemt en open is over de eigen rol en

wanneer er sprake is van doodsgedachten zonder suïcide-

werkwijze, zodat er een positieve (behandel)relatie ontstaat.33

wens. Als de adolescent een suïcidewens maar geen concrete

Ook is het van belang om ouders of verzorgers van de betref-

plannen heeft, dient een bevoegd en bekwaam persoon op

fende adolescent zo spoedig mogelijk bij het onderzoek en de

korte termijn een consultatie te doen. Wanneer de adoles-

behandeling te betrekken. De ouders beschikken vaak over

cent daarnaast concrete suïcideplannen heeft moet er een

speciﬁeke informatie die van belang kan zijn voor de inschat-

spoedconsultatie plaatsvinden. Het is niet aan te raden om

ting van het suïciderisico, en ze kunnen de veiligheid thuis

bij een concrete suïcidewens tussentijds zogenaamde non-

mede organiseren en waarborgen. Hierbij moet de huisarts

suïcideafspraken te maken om de veiligheid te waarborgen.35

wel een inschatting van de draagkracht van de ouders ma-

Er is geen wetenschappelijk bewijs voor de werking van een

ken. Bij adolescenten van zestien jaar of ouder kan het las-

dergelijke overeenkomst en de mogelijkheid bestaat dat zo’n

tig zijn om de ouders erbij te betrekken, omdat deze groep

overeenkomst ten onrechte kan dienen als geruststelling en

adolescenten vaak niet wil dat hun ouders worden ingelicht.

zo de waakzaamheid voor suïcide vermindert.

Adolescenten van deze leeftijd hebben, mits ze wilsbekwaam

Afhankelijk van de wijze waarop de zorg in de verschillende

zijn, een zelfstandig beslissingsrecht en de (huis)arts heeft

Sociale Wijkteams is geregeld, kan de huisarts in samenspraak

een geheimhoudingsplicht (zie de Wet op Geneeskundige

met de adolescent en zijn of haar ouders het wijkteam erbij be-

Behandelovereenkomst (WGBO) en de Jeugdwet). In het geval

trekken. Zo’n team kan bijvoorbeeld psychosociale ondersteu-

van acute en concrete suïcideplannen met een hoog risico op

ning bieden door middel van (opvoedings)ondersteuning van

een dodelijke aﬂoop kan de huisarts ervoor kiezen zich niet

ouders of in de vorm van psychologische begeleiding wanneer

aan de geheimhoudingsplicht te houden.33 Bij adolescenten

een laag zelfvertrouwen van de adolescent een rol speelt.

van twaalf tot en met vijftien jaar hebben ouders en de adolescent een gedeeld toestemmingsrecht voor onderzoek en/

Reflectie op de casussen

of behandeling. De huisarts moet de ouders die informatie

In casus 1 kwam Carolien bij de huisarts in beeld nadat ze

verstrekken die zij nodig hebben om weloverwogen toestem-

een eerste suïcidepoging had gedaan. Omdat dit de grootste

ming te kunnen geven voor onderzoek en/of behandeling.

risicofactor voor suïcide is rechtvaardigt dit het intensieve

Voor deze groep, en voor adolescenten onder de twaalf jaar,

zorgtraject dat bij haar gestart is. Vijf maanden voor de eerste

geldt dat de huisarts in het geval van acuut, concreet suïcide-

suïcidepoging was Carolien al bij de huisarts geweest met een
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somatische klacht. Tijdens dit consult heeft de huisarts geen

7

reden gezien naar haar psychische gemoedstoestand te vragen. Achteraf bezien was er bij Carolien echter wel sprake van
verschillende risicofactoren voor suïcidaliteit (zie tabel 1). De
huisarts was op de hoogte van de scheiding van haar ouders
en de problematische relatie met haar moeder. Bij het schoolmaatschappelijk werk waren onder andere de problemen op

8

9
10

school bekend. Een goede informatie-uitwisseling tussen
schoolmaatschappelijk werk en de huisarts had de laatste een

11

optimaal beeld van de risicofactoren kunnen geven. Als de
huisarts was ingelicht over bekende risicofactoren had deze

12

tijdens het somatische consult wellicht al laagdrempelig naar
de psychische gemoedstoestand van Carolien kunnen informeren.
In de casus van Inge zijn het de non-verbale symptomen
die de huisarts op het spoor zetten van depressieve klachten.
Tijdens het exploreren van deze klachten brengt de huisarts
ook suïcidaal gedrag ter sprake. Ook in deze casus is er al sprake van hulpverlening door het schoolmaatschappelijk werk,
waarvan de huisarts niet op de hoogte was. Andere aanwezige
risicofactoren die de huisarts op het spoor van suïcidaal gedrag hadden kunnen zetten zijn naast de non-verbale symptomen ook de scheiding van de ouders en een verminderd

13

14

15

16

17

18

probleemoplossend vermogen bij Inge zelf.
19

Conclusie
Gezien de lage prevalentie van suïcide en omdat een grote

20

meerderheid van de adolescenten die psychische klachten ervaart geen hulp zoekt voor deze klachten, blijft het moeilijk
voor de huisarts om de signalen van een verhoogd suïciderisico op te pikken. Met deze klinische les hopen wij enkele handvatten gegeven te hebben. Wees alert op een verhoogd risico op
suïcide bij kwetsbare adolescenten met een of meer stressoren
(zie tabel 1), zeker wanneer het gaat om adolescenten met een
suïcidepoging of psychische klachten in de voorgeschiedenis. Hoewel de meeste adolescenten met psychische klachten
niet met deze klachten naar de huisarts gaan, blijkt dat meer

21

22

23

24
25

dan 80% van de adolescenten met een geslaagde suïcide in het
voorafgaande jaar met een somatische klacht bij de huisarts

26

is geweest. Daarom adviseren wij de huisarts een proactieve

27

houding aan te nemen en suïcidaliteit bespreekbaar te maken. Tevens is een goede informatie-uitwisseling met andere

28

hulpverleners in de zorgregio onontbeerlijk. ▪
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