
NIEUW

VOZZ : Vragenlijst

over zelfdoding

en zelfbeschadiging

2017



Suicidepreventie op school

• Screening door VOZZ SCREEN (10 items)

• Verdieping door VOZZ – overig (29 items)

• Totale VOZZ bestaat uit 39 vragen

• Hogere score meer risico op suïcidaliteit

• VOZZ meet suïcidale depressie

• Cultuur sensitief



VOZZ-SCREEN

• Ik ben tevreden over mezelf

• Ik voel me waardeloos

• Ik doe altijd alles verkeerd

• Ik denk dat de pijn nooit over gaat



VOZZ-SCREEN

• Ik ben wel eens bedreigd

• Ik heb mezelf ooit expres verwond, 

gesneden of gekrast

• Ik heb er ooit over gedacht een einde aan 

mijn leven te maken

• Ik heb ooit een zelfmoordpoging gedaan



VOZZ-SCREEN

De afgelopen zeven dagen:

• Dacht ik er aan een einde aan mijn leven te 

maken

• Dacht ik dat zelfmoord een oplossing zou 

zijn voor mijn problemen



Suicidepreventie op school

• Screening GGD voor algemene informatie

• Screening GGD voor individuele feedback

• Screening bij vermoeden van somberheid +

• Gesprek naar aanleiding van screening

• Gebruik makend van gehele VOZZ

• Verwijzing n.a.v. uitslag op VOZZ 



Suicidepreventie op school

• Het gaat veelal om probleem jongeren 

• Agerende jongeren, bekend, soms niet 

onderkende depressie

• Stille jongeren, niemand weet iets, pas op 

de begrafenis komen alle signalen bij elkaar

• Pas op bij vechtscheidingen ouders



Suicidepreventie op school

• Pas op: imitatie mogelijk

• Pas op: docenten ernstig geraakt?

• Pas op: mogelijk criminele activiteiten

• Pas op: school weet soms meer dan ouders



Suicidepreventie op school

• Pas op: school weet soms meer dan ouders

• Geheimhouding is dan problematisch

• Indien toch suicide: dan ouders terecht boos

• Suicidepreventie vergt veel diplomatie

• Belangen ouders zijn doorslaggevend. 



Suicidepreventie op school

• VOZZ en VOZZ SCREEN zijn in te zetten

• Liefst in combinatie met voorlichting  

• Belangrijkste: een gesprek aan te gaan. 

• In het kader van veiligheid van de leerling

• Samen met ouders / voogd 

• Samen met GGD / JGGZ d.m.v. ZAT teams

• Zie www.mentalhealthonline.nl

http://www.mentalhealthonline.nl/


Recente ontwikkelingen

• Landelijke Agenda VWS

• www.113online.nl , Gatekeeperstraining

• GGD Amsterdam Werkgroep Preventie

• Trimbos: Op volle kracht, Oss

• TvJGZ: Themanummer suicide

• RINO NH Depressie en suicide 

• Child Suicide Review

• Online prevention of depression

http://www.113online.nl/


Suicidepreventie in JGGZ

• Multidisciplinaire richtlijn

• Kwaliteitsdocument Ketenzorg

• Boek Meerdinkveldboom, Rood en Kerkhof

• Themanummer TJGZ

• VOZZ en VOZZ Screen inzetten

• Bij intake, behandeling, afronding

• PITSTOP training VU / 113Online



Suicidepreventie in JGGZ

• Contact maken

• Systematisch onderzoek suïcidaliteit

• Systematische behandeling suïcidaliteit

• Betrek ouders / verantwoordelijken

• Individuele en gezinsbehandeling

• Continuïteit van zorg

• Veiligheidsplan



Suicidaal Gedrag bij Jongeren

• Diagnostiek:

• Betrek ouders

• Stagering van het suïcidale proces

• De presuicidale fase

• Structuurdiagnose



Suicidaal Gedrag bij Jongeren

• Behandeling: 

• Betrek ouders

• Intake of crisisgesprek

• Medicamenteuze behandeling

• Behandeling depressie

• Piekeren verminderen

• Veiligheidsplan



Suicidaal Gedrag bij Jongeren

• Opnemen of niet

• Zelfbeschadiging

• Juridische aspecten

• Geheimhouding bij suicidegevaar

• Context van het gezinssysteem

• Multiculturele gezinnen



Suicidaal Gedrag bij Jongeren

• Persoonlijkheidsstoornis

• Chronisch suicidaal gedrag

• Chronische zelfbeschadiging

• Residentiele setting

• Online hulpverlening



Suicidaal Gedrag bij Jongeren

• Nazorg na een suicide: 

• Evaluatie binnen team / afdeling

• Zorg aan nabestaanden

• Inzage dossier



Psychotherapie

Essentieel: emotieregulatie 

leren verdragen van negatieve gedachten, 

beelden en emoties

Leren verdragen van suïcidale gevoelens



Psychotherapie

Thwarted belongingness (Joiner) 

Niemand houdt van me, 

ze zullen me niet missen



Psychotherapie

Perceived burdensomeness (Joiner) 

Ik ben iedereen tot last

Ze zijn beter af zonder mij



Psychologie van de suicide

• Dood is niet het doel van suicide

• Doel is het stoppen met leven

• Stoppen met denken en voelen

• De nabije en verre toekomst niet meer willen 

meemaken

• De toekomst is niet beter, alleen slechter



Psychologie van de suicide

Keuze tussen twee kwaden:

1. Stoppen met leven

2. Doorgaan met leven

Door suicide te plegen bescherming te vinden 

tegen een nog groter onheil. 



Psychologie van de suicide

Hardnekkige doodswensen: een einde 

willen maken aan:

Langdurig ongelukkig zijn

Steeds zelfkwellende gedachten

Zelfhaat, walging, schuld, 

Chronische depressie, angst



Psychologie van de suicide

Ik kan het niet meer aan

Ik kan het niet meer aan

Ik kan het niet meer aan

Het is onverdraaglijk

Elke minuut langer leven is de hel

Nu moet het afgelopen zijn. 



Suicide: ontsnapping aan jezelf

• Door suicidaal gedrag willen mensen 

ontsnappen aan hun zich herhalende 

kwellende gedachten en gevoelens

• Escape from self (Baumeister, 1990)

• Door suicide bescherm je jezelf tegen jezelf. 



suicidaal piekeren

Repetitief, opnieuw en opnieuw

Herhalende gedachten aan suicide

Herhalende gedachten aan problemen

Herhalende gedachten

Vele uren per dag

Geen controle meer over gedachten



Chaos in mijn hoofd



Suicidaal Piekeren 

Er is niemand die van me houdt

Ik kan niet alleen leven

Ik heb geen toekomst

Ik kan het niet meer aan

Ik moet stoppen met denken

Vele uren per dag



Continu



Suicidaal Gepieker 

Ik ben een totale mislukkeling

Mensen zijn beter af als ik dood ben

Niemand zal me missen

Ik kan de pijn niet meer dragen



Kan het niet meer aan

Dit moet stoppen

Nu



Klinische observatie:

• De continue herhaling van deze gedachten 

wordt uiteindelijk een dwangmatige 

herhaling waar de jongere geen controle 

meer over ervaart



Suicidaliteit als piekeren

• Zelfde functie als rumineren en piekeren:

• Poging om probleem op te lossen

• Zelfbescherming wordt zelfkwelling

• Herhaald, oncontroleerbaar, obsessief

• Vele uren per dag

• Angstig voor de toekomst

• Leidt tot moeheid, machteloosheid, hopeloosheid, 

vitale uitputting en tot suïcide



Behandeling van suicidaal gepieker is 

mogelijk en effectief

Piekeren geeft acceleratie aan het suïcidale 

proces

Behandeling van suicidaal gepieker vertraagt 

het suïcidale proces



Spijker BAJ van, Straten A van, & Kerkhof AJFM:

Effectiveness of online self-help for suicidal 

thoughts: results of a randomised controlled 

trial. 

Plos One 2014, 9(2):e90118.

doi:10.1371/journal.pone.0090118  



Behandeling en zelfhulp



www.113online.nl

klik op zelfhulpcursus



Ik dank u voor uw aandacht


