
Regionale KTB Acute zorg 18 januari 2018
Tentamen suïcidii: beoordelen of veroordelen?

Beoordelen of veroordelen? Dat was de 
centrale vraag op de Regionale 
Ketenthemabijeenkomst (KTB) van 
Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland op 
donderdag 18 januari 2018. Hoe ga je 
als hulpverlener in de acute zorg om met 
patiënten die een suïcidepoging hebben 
ondernomen of zichzelf op een andere 
manier iets aandoen? De verrassende 
conclusie van de avond: veroordelen is 
niet altijd een foute reactie. Het kan jou 
en de patiënt juist verder helpen.

Trea Sandjer, SEH-arts van de Treant Zorggroep, 
heette om 19.00 uur iedereen welkom in Hotel 
Van der Valk Hoogkerk in Groningen. Op de dag 
dat vanwege de januaristorm het treinverkeer was 
stilgelegd, waren toch ruim 150 medewerkers uit 
de acute zorg aanwezig. In de zaal zaten centra-
listen van de meldkamer, ambulancemedewerkers 
en de SEH verpleegkundigen van ziekenhuizen uit 
het noorden van het land. Allemaal krijgen ze in 
hun werk te maken met tentamen suïcidii en 
auto-intoxicatie. Voor zorgverleners zijn deze 
patiënten niet de meest makkelijke. Ze kunnen 
moeilijk benaderbaar, onredelijk en agressief zijn. 
Maar ook kun je als zorgverlener geraakt worden 
door het persoonlijke drama achter de poging.

Meldkamer
De eerste spreker, Rob van Meer, hoofd oplei-
dingen Ambulancezorg Noord-Nederland, vertelde 
dat het aantal meldingen van verwarde personen 
sinds 2011 is verdubbeld. Hij liet twee nagespeel-
de geluidsfragmenten horen van werkelijk gedane 
meldingen. De eerste melding was van een man 
die dreigde zijn polsen door te snijden als er niet 

snel een ambulance kwam. Bij de tweede melding 
was de beller erg verward en zwijgzaam, maar hij 
eiste wel onmiddellijke hulp. 

Van Meer demonstreerde hiermee de moeilijkheid 
van het werk op de meldkamer. In zulke gevallen 
volgt de meldkamermedewerker een protocol met 
uitsluitend gesloten vragen als ‘bent u alleen?’ en 
‘heeft u een wapen?’. Op basis van de antwoorden 
wordt duidelijk welke inzet nodig is. 

Sinds een paar maanden rijdt als pilot in Dren-
the een ‘psycholance’, een ambulance met een 
GGZ-verpleegkundige aan boord. De psycholan-
ce heeft in zijn eerste vijf maanden al 225 ritten 
gemaakt. De GGZ-collega’s zijn beter in staat 
een verwarde patiënt 
te helpen dan de regu-
liere ambulancemede-
werkers. Die hebben 
daarvoor de essentiële 
kennis vaak niet en ook 
onvoldoende tijd. 

Van Meer benadrukte 
dat een psychiatrische 
patiënt ook een patiënt 
is en dat het goed is 
dat de zorg daar beter 
op wordt toegesneden. 
“De melder heeft altijd 
gelijk.”

Verwarde personen
Michiel van den Oever, psychiater bij Lentis 
en voorzitter van de werkgroep die de pilot psy-
cholance heeft georganiseerd, vroeg zijn gehoor 
of we als zorgmedewerkers altijd professioneel 
zijn of ook persoonlijk. Met cijfers maakte ook hij 
duidelijk dat het aantal incidenten met verwarde 
personen toeneemt. In het Noorden komen zul-
ke incidenten relatief vaak voor. Hij wees er wel 
op dat ‘verwarde persoon’ een containerbegrip is 
geworden, waaronder niet alleen psychiatrische 
patiënten worden gerekend, maar bijvoorbeeld 
ook mensen met een verstandelijke beperking 
en mensen die onder invloed zijn van alcohol 
of drugs. Media geven daardoor niet altijd een 
correct beeld. Ook lijkt het erop dat de meldings-
bereidheid toeneemt. De samenleving beschouwt 
een persoon die zich anders gedraagt, sneller als 
‘lastig’. 
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Wat betreft het aantal suïcidepogingen en suïcides 
staan de provincies Groningen en Friesland zelfs 
bovenaan. Vooral middelbare mannen en jongeren 
ondernemen een poging tot zelfdoding. 
Voor het omgaan met suïcidaliteit zijn allerlei 
richtlijnen en methodieken ontwikkeld, maar het 
enige wat echt beschermend werkt volgens Van 
den Oever, is het maken van contact. Dat bete-
kent dat je als hulpverlener in de nabijheid van de 
persoon moet komen en dan is het onvermijdelijk 
dat je als mens wordt geraakt. 
Je kunt bijvoorbeeld afkeer voelen of cynisch 
reageren. Je kunt ook onbewust terecht komen 
in een rol van de dramadriehoek van Karpman: 
aanklager, redder of slachtoffer. Zo’n reactie kan 
nuttig zijn. In je beoordeling kun je gebruik 
maken van je veroordeling. Vraag je in zo’n situa-
tie af waarom je zo reageert. Dat geeft je 
namelijk extra informatie en dat kan levensred-
dend zijn. Het is dus niet beoordelen óf veroorde-
len, maar ‘en-en’. 

Verslaving
Na de pauze vertelde Wouter-Bas Halbersma, 
verslavingsarts KNMG bij VNN Leeuwarden, over 
verslaving. Wie verslaafd is, heeft 7,5 keer zo veel 
kans om suïcide te plegen. 

‘Is verslaving een hersenziekte?’ vroeg hij de 
zaal. Veel aanwezigen vonden van wel. Ook onder 
deskundigen is hier geen consensus over, vertelde 
Halbersma. Om te voorspellen of iemand verslaafd 
raakt, wordt tegenwoordig vaak gekeken naar 
een combinatie van biologische aspecten (zoals 
erfelijkheid), psychische aspecten (psychosociale 
ontwikkeling) en sociale aspecten (invloed van de 
omgeving). Dit is het zogenoemde BPS-model. 

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen 
een verslaving, met als meest voorkomende een 
alcoholverslaving (10 procent). 
Tegenwoordig wordt de rookverslaving vaker als 
echte verslaving gezien, dit is nog niet meegeno-
men in deze aantallen. Iedereen kan een versla-
ving ontwikkelen, vooral mensen die op zoek zijn 
naar beloningen, die risicovol gedrag vertonen 
en die een ongezonde copingstrategie hanteren. 
Verslaving zorgt ook voor een grote belasting voor 
de somatische gezondheidszorg. Zo is roken de 
belangrijkste oorzaak van veel verschillende soor-
ten kanker. 

Behandeling van een verslaving is gericht op het 
vergroten van de controle. Ongeveer 60% van de 
personen die behandeling ontvangt, krijgt de ver-
slaving onder bedwang. Dat gaat niet altijd mak-
kelijk. Een gemiddelde roker bijvoorbeeld heeft 
maar liefst zeven stoppogingen nodig. Vanuit de 
zaal kwam de vraag of mannen gevoeliger zijn 
voor verslaving. Dat is volgens Halbersma niet het 
geval. Wel worden meer mannen behandeld voor 
verslaving, vermoedelijk omdat de verslaving zich 
bij mannen vaker uit in overlast, zoals agressie.

Persoonlijkheidsstoornissen
De laatste spreker was Cherryl van Alst, 
psychiater bij GGZ Friesland en als ziekenhuis-
psycholoog verbonden aan het Medisch Centrum 
Leeuwarden. 

Zij ging in op het verband tussen tentamen suïci-
dii en persoonlijkheidsstoornissen. Zij begon haar 
presentatie direct maar met de conclusie: suïci-
daliteit komt veel voor, het is een uiting van een 
zorgelijke situatie en een persoonlijkheidsstoornis 
is een chronische aandoening die behandeling be-
hoeft. In Nederland hebben ruim 400.000 mensen 
suïcidale gedachten. Dat leidt jaarlijks tot 95.000 
pogingen en 15.000 ziekenhuisopnames. In 2016 
liepen 1894 pogingen fataal af, het hoogste cijfer 
ooit in Nederland gemeten. Van de mensen met 
gedachten aan zelfdoding, heeft de helft tot drie-
kwart een psychiatrische diagnose. 

Vervolgens ging Van Alst dieper in op de verschil-
lende typen persoonlijkheidsstoornissen. Mensen 
kunnen bijvoorbeeld paranoïde, antisociaal of 
narcistisch zijn. Net als Van den Oever benadrukte 
ze dat het ‘normaal’ is dat je daar als mens een 
reactie op hebt. Wees je ervan bewust dat deze 
reactie de patiënt beïnvloedt. Een reactie als ‘doe 
eens normaal!’ kan goed werken, maar vaak ook 
niet. Dus ook een psychiatrische patiënt hoort zich 
netjes te gedragen en moet daar op worden aan-
gesproken. Belangrijk is dat je als hulpverlener je 
grenzen aangeeft.

Suïcide komt vooral voor bij mensen met een 
borderline persoonlijkheidsstoornis. Als hulpver-
lener kun je het beste empathie tonen, maar: 
niet iedereen is te behandelen. Een persoon met 
borderline persoonlijkheidsstoornis is vooral erg 
eenzaam en heeft behoefte aan echt contact, al-
hoewel ze vaak in gedrag afwerend overkomen.  

Paneldiscussie
De avond werd afgesloten met een korte panel-
discussie, waarbij de sprekers vragen uit de zaal 
beantwoordden. Wat doe je als je kindermishan-
deling vermoedt? Is iemand te beoordelen die on-
der invloed is van alcohol? Neemt het gebruik van 
GHB toe? En kun je afspraken maken met psy-
chiatrische 
patiënten? Dat 
laatste is een 
interessant 
dilemma, al-
dus Van den 
Oever. Als je 
het niet doet, 
moet de per-
soon vaak ge-
dwongen wor-
den opgenomen en dat levert meestal 
weinig op. Dus als hulpverlener moet je 
soms wel afspraken maken, hoewel hij 
of zij in gedrag vaak afwerend overkomt. 
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