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Samenvatting 
 
 
Dit zelfevaluatierapport beschrijft de ervaringen met betrekking tot het ZonMw programma 
Suïcidepreventie 2015-2019 en de aanbevelingen van de programmacommissie die hieruit voortkomen. 
De zelfevaluatie is mede geïnitieerd om input te leveren voor de update van de Onderzoeksagenda 
Suïcidepreventie die in juli 2021 zal verschijnen.  
 
Het programma Suïcidepreventie heeft een looptijd van vier jaar (2015-2019) en een aantal projecten 
bevindt zich nog in de afrondende fase. Het totaalbudget van het programma is €3.200.000,-. 
 
De programmacommissie heeft op het programma gereflecteerd. Haar bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen zijn gebaseerd op eigen ervaring met het programma aangevuld met deskonderzoek en 
interviews met en een bijeenkomst van projectleiders. Zij heeft gereflecteerd op de programmering, het 
beoordelings- en monitoringsproces en de kennisverspreiding en impact van de resultaten. Wat betreft 
het aspect programmering heeft zij uitgebreid stilgestaan bij de thema’s die in het programma zijn 
onderzocht en welke thema’s in de toekomst prioriteit verdienen. 
 
De programmacommissie vindt het positief dat het programma, ondanks het beperkte budget, op bijna 
alle door het programma geprioriteerde thema’s kennis heeft gegenereerd. Voor de toekomst is wel meer 
stimulans nodig om onderzoek onder mannen van middelbare leeftijd van de grond te krijgen. Ook het 
delen en gebruik maken van reeds bestaande onderzoeksdata in toegankelijke databestanden lijkt een 
extra stimulans nodig te hebben.  
 
De commissie geeft voor de toekomst ter overweging mee om een programma in te richten waarbij 
landelijke reductie van suïcides en suïcidepogingen het uitgangpunt vormt. Dit vergt een 
epidemiologische onderbouwing van een onderzoekagenda, met een analyse van interventies in relatie 
tot (populatie)risicoreductie. Jongeren zijn een relevante doelpopulatie voor reductie van 
suïcidepogingen en mannen van middelbare leeftijd voor reductie van suïcides. Vanuit de wetenschap 
welke interventies werken en welke kennis nodig is om deze te laten werken, kan het programma sturen 
op het invullen van de benodigde kennis om suïcides en suïcidepogingen daadwerkelijk te reduceren.  
 
In lijn met de aanbevelingen van de projectleiders heeft de commissie voor de toekomst aanbevolen om 
meer inzicht te krijgen in combinaties van factoren die leiden tot een verhoogd risico op suïcide of die 
deze juist kunnen verminderen. Ook zijn verbeteringen nodig om suïcide en suïcidaliteit uit de taboesfeer 
te halen. Zelfstigma, maatschappelijk stigma en stigmatisering in de zorg worden nog steeds breed 
ervaren. Daarnaast vindt de commissie dat implementatieonderzoek meer aandacht verdient. Zowel 
waar het gaat om vroegsignalering en toeleiding als tijdens de behandeling. Bij vroegsignalering 
benadrukt de programmacommissie het belang van betrokkenheid van het gehele preventieve veld. 
Implementatieonderzoek in de behandelsetting is nodig om ervoor te zorgen dat behandelaren uit de 
voeten kunnen met de reeds beschikbare kennis over suïcidaliteit en deze kunnen toepassen. De rol van 
naasten verdient daarbij eveneens meer aandacht. Bij de realisatie van een dergelijk programma valt te 
denken aan doorbraakprojecten met expliciete bestuurlijke aandacht om de implementatie doeltreffend 
vorm te geven. 
 
Naar de mening van de commissie heeft het programma, middels beoordelingscriteria, de gezamenlijke 
VIMPS en het MESP-project voldoende de samenwerking tussen de projectleiders en netwerkpartners 
bevorderd. De commissie adviseert om in de toekomst samenwerking te blijven stimuleren, bij voorkeur 
en bij voldoende budget in de vorm van consortia waarbij naast onderzoeksgroepen partijen in het 
preventieve domein en de GGZ bij betrokken zijn. 
 
De programmacommissie kijkt positief terug op het beoordelingsproces waarbij zeer relevante projecten 
van (zeer) goede kwaliteit zijn gehonoreerd. Ten aanzien van de voortgang van de projecten heeft de 
programmacommissie ambivalente gevoelens. Enerzijds levert het programma resultaten op. Anderzijds 
hebben de meeste projecten te maken gehad met vertraging of een gewijzigd design. De stringente 
METC-procedure, een RCT-design en het includeren van respondenten via behandelaars maken dat 
deze projecten kwetsbaar zijn voor inclusieproblemen. De programmacommissie heeft voor de toekomst 
een aantal suggesties geven om de haalbaarheid van projecten te vergroten. Bijvoorbeeld het starten 
van grote studies pas na het succesvol afronden van een feasibility studie en het aanleveren van een 
risicoanalyse in de aanvraag. De consultatieve houding van de commissie heeft naar de mening van de 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/suicidepreventie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/suicidepreventie/
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/ZonMw_Onderzoeksagenda_Suicidepreventie_juni_2015.pdf
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/ZonMw_Onderzoeksagenda_Suicidepreventie_juni_2015.pdf
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commissie en ook van de projectleiders in positieve zin bijgedragen aan de voortgang van de projecten 
en wordt ook in de toekomst aangeraden. 
 
De commissie is onder de indruk van de resultaten die het programma tot nu toe heeft opgeleverd. 
Daarbij merkt zij wel op dat bij een aantal projecten de resultaten beperkter zullen zijn dan eerder werd 
verwacht gezien de problemen gedurende de voortgang.  
 
De programmacommissie geeft nadrukkelijk het advies om in de toekomst samenwerking te blijven 
stimuleren van partijen die onderzoeksresultaten ontwikkelen, verspreiden en verder brengen. Ook een 
kennisplatform waar kennis te vinden is, voor zowel onderzoekers en praktijkprofessionals als overige 
geïnteresseerden, strekt voor de commissie tot aanbeveling.  
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1. Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Dit zelfevaluatierapport beschrijft de ervaringen met betrekking tot het ZonMw programma 
Suïcidepreventie 2015-2019 en de aanbevelingen van de programmacommissie die hieruit voortkomen. 
De zelfevaluatie is mede geïnitieerd om input te leveren voor de update van de Onderzoeksagenda 
Suïcidepreventie die in juli 2021 zal verschijnen.  
 
Deze zelfevaluatie beantwoordt de vraag in hoeverre de thema’s uit de onderzoeksagenda zijn 
onderzocht en welke vraagstukken naar boven zijn gekomen of aanscherping behoeven. Maar ook welke 
ervaringen het programma tot dus ver heeft opgeleverd t.a.v. de programmering en de uitvoering van de 
projecten en welke aanbevelingen hieruit naar voren komen. De zelfevaluatie richt zich op de 
programmering, de beoordeling en monitoring, kennisontwikkeling en –verspreiding en impact van de 
resultaten. 
 
1.2 Methoden van de evaluatie 
Voor deze zelfevaluatie heeft deskonderzoek plaatsgevonden. Ook zijn alle projectleiders van de 
inhoudelijk projecten (n=11) uitgenodigd voor een interview (zie bijlage 1 en 2). Dit heeft geleid tot 6 
interviews; 4 duo-interviews en 2 individuele interviews. Eén projectleider zag hier geen kans toe maar 
heeft schriftelijk zijn input geleverd. Op 24 april 2021 heeft een ‘oogstdialoog’ plaats gevonden, 
georganiseerd door het Trimbos-instituut als eindbijeenkomst in het kader van het project 
Maatschappelijke Evaluatie Suïcide Preventie (MESP). Dit project was één van de projecten binnen het 
programma. Relevante informatie die uit deze bijeenkomst naar voren kwam is ook in deze evaluatie 
verwerkt (zie ook deze factsheet voor meer informatie over dit project). 
Een ZonMw medewerker (Willemijn van Gastel), niet betrokken bij het programma Suïcidepreventie, 
heeft het deskonderzoek uitgevoerd, de interviews gehouden en is aanwezig geweest bij de 
eindbijeenkomst van het MESP-project. Op basis van deze bronnen is een notitie geschreven die diende 
als leidraad voor de programmacommissie om te reflecteren op het programma. 
De leden van de programmacommissie (zie bijlage 2) hebben op 10, 11 en 12 mei 2021 in wisselende 
samenstelling gereflecteerd op het programma. Hierna is het evaluatierapport opgesteld en afgestemd 
met de voorzitter. Voorts is het evaluatierapport aan alle commissieleden voorgelegd per mail met als 
doel het bereiken van consensus over de definitieve tekst. De zelfevaluatie is definitief vastgesteld op 17 
juni 2021. 
 
1.3 Doelstelling van de evaluatie 
De zelfevaluatie geeft antwoord op de vraag in hoeverre de werkwijze en resultaten alsook de keuzes die 
tijdens de duur van het programma zijn gemaakt hebben geleid tot een realisatie van de doelstellingen 
van het programma. Het betreft de volgende aspecten; 
 
Programmering 
• Op welke thema’s heeft het programma (c.q. de projecten) zich gericht en hoe verhouden deze zich 

tot de onderzoeksagenda?  
• Welke thema’s verdienen in de toekomst prioriteit? 
• Hoe heeft het programma gezorgd voor samenhang tussen en meerwaarde van de projecten?  
• Hoe heeft het programma de samenwerking bevorderd tussen: a) domeinen waaronder GGZ, 

publieke gezondheid, sociaal maatschappelijke hulpverlening, E-hulp en domeinen buiten de zorg 
zoals onderwijs en media, b) wetenschappelijke disciplines, c) onderzoek en praktijk en d)nationale 
en internationale experts/onderzoeksgroepen? 
 

Beoordeling en monitoring  
• Heeft het programma integer en efficiënt projecten van goede kwaliteit en relevantie gefinancierd en 

gefaciliteerd bij de uitvoering?  
• Hoe verliepen de projecten en de monitoring? Wat ging goed, wat ging minder goed en welke lessen 

zijn hieruit te trekken? 
 

Kennisverspreiding en impact 
• Hoe heeft het programma de projecten gestimuleerd om de ontwikkelde kennis te verspreiden en 

over te dragen aan relevante partijen?  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/suicidepreventie/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/programma-detail/suicidepreventie/
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/ZonMw_Onderzoeksagenda_Suicidepreventie_juni_2015.pdf
https://publicaties.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/ZonMw_Onderzoeksagenda_Suicidepreventie_juni_2015.pdf
https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/TRI_AF1910_Factsheet_Maatschappelijke_Evaluatie_Suicide_Preventie__MESP_.pdf
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1.4 Leeswijzer 
Dit zelfevaluatierapport beschrijft het deskonderzoek en de uitkomsten van de interviews omtrent de 
programmering (hoofdstuk 2), beoordeling en monitoring (hoofdstuk 3), kennisverspreiding en impact 
(hoofdstuk 4). In elk hoofdstuk staan, aan het einde van elke paragraaf, de bevindingen, conclusies en 
aanbevelingen van de commissie.  
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2. De programmering  
 
 
2.1 Op welke thema’s heeft het programma (c.q. de projecten) zich gericht en hoe verhouden deze 
zich tot de onderzoeksagenda? 
 
Deskresearch 
Het programma heeft middels subsidieoproepen gestuurd op thema’s die conform de 
Onderzoeksagenda 2015-2019 prioriteit verdienen. Het betreft de volgende thema’s/prioriteiten: 

 
Thema’s 

• Suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, veelal zonder werk 
• Suïcidepreventie bij patiënten onder langdurige behandeling van de ggz 
• Doorbreken van het taboe dat rondom suïcide wordt ervaren  
• Gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, het 

toepassen van richtlijnen en het toeleiden van kennis naar opleiding en scholing van 
(zorg)professionals, dit ter verbetering van de vroege opsporing van suïcidaliteit in de 
samenleving, de hulpverlening en de toeleiding naar zorg 

• Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing te voorkomen 
• Inzet van ervaringsdeskundigen en naasten in preventie van suïcide en ondersteuning van 

naasten en nabestaanden 
• Beter gebruik van databestanden 
 
Op de volgende gebieden, met nadruk op de eerste twee bullits: 
• Suïcidepreventie in het sociaal-economisch domein, onderwijs, media, verkeer en vervoer  
• Suïcidepreventie binnen de ggz, de algemene gezondheidszorg en E-hulp 
• Fundamenteel wetenschappelijk onderzoek naar mentale processen die tot suïcide leiden, met 

als doel verbetering van signalering en onderbouwing van interventies 
 

Aanvulling, op verzoek van VWS: 
• Implementatie- en effectonderzoek naar bestaande programma’s voor vroegsignalering van 

suïcidaliteit in het VO, MBO en/of HBO/WO en doorgeleiding naar zorg 
• Ontwikkeling en effectiviteitsonderzoek van een specifiek op suïcidale LHBT-jongeren 

toegesneden behandeling 
 
Aanvulling t.b.v. het inzichtelijk krijgen van de maatschappelijke opbrengsten van het programma 
• een evaluatiestudie waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit 

verschillende perspectieven (ervaringsdeskundigen, algemeen publiek, praktijk, onderwijs, 
beleid, wetenschap) worden belicht. 

 
Procedure 
Het programma is gestart met een open subsidieronde. In deze ronde zijn negen projecten gehonoreerd 
die zich richten op de geprioriteerde thema’s en één project gericht op de maatschappelijke opbrengsten 
(MESP). In het najaar van 2016 zijn deze projecten gestart. De intentie van het programma om naast 
inhoudelijke projecten ook een studie naar maatschappelijke opbrengsten te honoreren stond al 
verwoord in de Programmatekst Suïcidepreventie. De programmatekst bevat de volgende passage: 
“Suïcidaliteit en suïcidepreventie zijn nauw verbonden met maatschappelijke ontwikkelingen. Vanaf de 
start van het programma zal daarom een evaluatie van een beperkte omvang meelopen waarin de 
opbrengsten van het programma vanuit verschillende perspectieven (ervaringsdeskundigen, algemeen 
publiek, praktijk, onderwijs, beleid, wetenschap) worden belicht.  
 
In het Algemeen Overleg van de Tweede Kamer van 7 September 2016 was aangegeven dat het 
jammer was dat het Suïcidepreventie programma geen projecten gericht op jeugd had opgeleverd.  
Daaropvolgend heeft ZonMw een subsidieoproep op uitnodiging georganiseerd waarbij acht organisaties 
zijn uitgenodigd een aanvraag in te dienen. Deze aanvullende oproep was gericht op twee 
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onderzoeksthema’s met betrekking tot suïcidepreventie onder adolescenten uit de Onderzoeksagenda 
Suïcidepreventie 2015; implementatie- en effectonderzoek bij jongeren in het VO, MBO en/of HBO/WO 
en ontwikkeling en effectonderzoek onder LHBT-jongeren. Aanvullende financiering hiervoor werd in 
overleg met VWS beschikbaar gesteld door het Preventieprogramma. De oproep heeft geleid tot twee 
projecten op deze thema’s die medio 2017 konden starten. 
 
Om samenhang en meerwaarde van de projecten te stimuleren heeft het programma de projectleiders 
van de elf inhoudelijke projecten uitgenodigd om gezamenlijk, dat wil zeggen met minimaal twee 
projectleiders, een VIMP-aanvraag in te dienen. Deze ronde heeft geleid tot vier projecten en deze zijn 
gestart in mei 2019. Een korte beschrijving van de projecten is te vinden in bijlage 1.  
 
 
Onderstaande tabel laat zien hoe de projecten, conform zelfrapportage, aansluiten bij de prioriteiten 
zoals genoemd in de subsidieoproep. 
 

Aspect  Indicator    Aantal projecten  
Type kennis  Aantal gehonoreerde 

projecten fundamenteel 
onderzoek   

Wetenschappelijk onderzoek naar 
mentale processen die tot suïcide 
leiden, ten behoeve van verbetering 
van signalering en onderbouwing 
van interventies 

4 

Aantal gehonoreerde 
projecten toegepast 
onderzoek  

De implementatie van kennis die al 
verzameld is in lopende 
behandeltrajecten en zorgpaden, op 
effectiviteitsonderzoek en 
ontwikkeltrajecten van interventies 
en op onderzoek ten behoeve van 
de verbetering van de hulpverlening 
aan suïcidale mensen in het 
algemeen 

7 

Aantal gehonoreerde 
projecten per prioritaire 
thema genoemd in het 
ZonMw programma  

(1) Doorbreken van het taboe 2 
(2) Gericht Implementatieonderzoek  4 
(3) Kennis beter toe leiden naar 
opleiding en scholing 

2 

(4) Sluitende ketenzorg  2 
(5) Inzet van ervaringsdeskundigen 
en naasten  

3 

(6) Beter gebruik van databestanden  - 
Aantal gehonoreerde 
projecten per risicogroep 
genoemd in het ZonMw 
programma   

(1) Mannen tussen de 40 en 60, 
veelal zonder werk 

1* 

(2) Patiënten onder langdurige 
behandeling van de GGZ  

9 

Type kennisproduct dat het 
project beoogt op te 
leveren 

Ondersteunend instrument  3 
Interventie (protocol) 6 
Informatievoorziening 3 
Richtlijn  4 
Onderwijs 3 

Tabel 2.1 bron: Trimbos 2021. Concept eindverslag Maatschappelijke Evaluatie Suïcide Preventie 
(MESP) 
*uit navraag blijkt dat de groep uit 14 vrouwen en 10 mannen bestaat met een gemiddelde leeftijd van 28 
jaar. 
 
In de commissievergadering van 1 februari 2021 stelde de commissie dat er te weinig onderzoek binnen 
het programma heeft plaatsgevonden dat zich richtte op de hoog risico-doelgroep mannen van 
middelbare leeftijd. De commissie trekt hieruit de conclusie dat het veld hiertoe dus meer uitgedaagd 
moet worden dan alleen via een open subsidieoproep. Wellicht zou het alloceren van een bepaald 
budget in de oproeptekst dit kunnen stimuleren.  
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/TRI_AF1910_Factsheet_Maatschappelijke_Evaluatie_Suicide_Preventie__MESP_.pdf
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Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de commissie  
De programmacommissie stelt vast dat dit programma beschikt over een klein budget. Vanuit dat 
perspectief bezien vindt de programmacommissie het bewonderenswaardig dat de projecten zoveel 
geprioriteerde thema’s hebben kunnen adresseren. De programmacommissie vindt het zeer positief dat 
er nog aanvullende financiering beschikbaar is gesteld zodat ook onderzoek naar vroegsignalering in het 
onderwijs een plek in het programma heeft gekregen.  
 
Zoals al eerder door de programmacommissie opgemerkt (in de vergadering van 1 februari 2021) is 
onderzoek naar suïcide bij de belangrijke risicogroep van mannen tussen de 40-60 jaar niet van de grond 
gekomen. De programmacommissie trekt hierbij de conclusie dat daar blijkbaar explicieter op gestuurd 
moet worden. Indertijd is er één aanvraag geweest die zich specifiek op deze doelgroep richtte maar 
door te veel onduidelijkheden in de opzet is dit project niet gehonoreerd.   
 
Uit tabel 2.1 komt naar voren dat het gebruik van databestanden niet een nadrukkelijke plek in het 
programma heeft gekregen terwijl de programmacommissie van mening is dat het delen van 
onderzoeksdata meerwaarde oplevert. Dit thema blijft ook in de toekomst van belang.  
 
De programmacommissie merkt op dat een programma waarin op een aantal thema’s die niet 
noodzakelijkerwijs met elkaar verband houden kan worden ingediend het risico met zich meebrengt dat 
kennis zich alsmaar kan opstapelen en niet noodzakelijkerwijs leidt tot lastenverlichting in de vorm van 
reductie van suïcides en suïcidepogingen. Voor de toekomst, en bij een ruimer budget, geeft de 
programmacommissie ter overweging mee om te kiezen voor een meer top-down gerichte benadering 
met minder lastenverlichting als uitgangspunt. Wanneer middels impactanalyses bekend is welke 
interventies al bestaan en kansrijk zijn kan vervolgens de vraag worden beantwoord welke kennis nodig 
is om met deze interventies daadwerkelijk impact te hebben op de omvang van het probleem. Een 
dergelijk programma zou zich dan kunnen concentreren op de meest relevante kennisvragen. Het ligt 
voor de hand om hierbij te richten op suïcidepogingen bij jongeren en op suïcide bij mannen tussen de 
40 en 701 jaar gezien de incidentiecijfers in deze doelgroepen. Het is van belang dat een dergelijk 
programma een plek krijgt in een groter netwerk waarin eveneens partijen betrokken zijn die de reeds 
ontwikkelde kennis voor het voetlicht brengen en de implementatie faciliteren. Te denken valt aan 
doorbraakprojecten met daarbij ook expliciete bestuurlijke aandacht om de implementatie doeltreffend 
vorm te geven. De commissie plaatst wel de kanttekening dat een risico van een dergelijke 
programmering kan zijn dat er beperkt ruimte blijft voor innovatief onderzoek op onvoorziene maar wel 
relevante terreinen. Dit risico kan worden ondervangen door de mogelijkheid te bieden van verkennende 
studies, met een beperkte omvang die de potentiële impact van dergelijke innovaties helpen 
onderbouwen.  
 
2.2 Welke thema’s verdienen in de toekomst prioriteit? 
 
Deskresearch 
In de programmacommissievergadering van 21 februari 2021 heeft de programmacommissie in aanloop 
naar deze evaluatie al wat opmerkingen geplaatst over thema’s die gedurende dit programma naar voren 
zijn gekomen. Zo gaf de programmacommissie aan dat binnen het programma Suïcidepreventie een 
aantal onderzoeksvoorstellen is ingediend over zingeving. Deze voorstellen zijn vanwege beperkte 
kwaliteit niet gehonoreerd. Zingeving en compassie (met of zonder relatie met religie) zijn echter 
inhoudelijk interessant thema’s, zo vindt de programmacommissie. Over zingeving kan worden 
opgemerkt dat ZonMw inmiddels een programma Zingeving heeft, ondergebracht bij het cluster Kwaliteit 
van Zorg. De programmacommissie besprak in deze vergadering voorts het belang van onderzoek 
waarin de integratie van suïcidepreventie in de reguliere zorg wordt bevorderd.  
 
De programmacommissie stelde in deze vergadering tevens voor om te focussen op de impact van 
onderzoek op het totaal aantal suïcides. De risicogroep mannen van middelbare leeftijd staat dan 
centraal. Als echter gekeken wordt naar emotionele impact bij een ‘geslaagde’ poging, dan telt de 
doelgroep jongeren juist zwaar. Het absolute aantal suïcides onder jongeren is gelukkig relatief laag, 
maar het aantal pogingen is buiten proportie hoog. De programmacommissie stelt derhalve vast dat bij 
de impact van een interventie op het aantal suïcides ook de suïcidepogingen betrokken moeten worden. 

 
1 De doelgroep mannen van middelbare leeftijd (40-60 jaar) wordt in de nieuwe kennisagenda gedefinieerd als mannen tussen de 
40 en 70 jaar aangezien ook mannen tussen de 60 en 70 jaar tot de risicogroep behoren. Zie ook de aanvullende opmerking op 
pagina 12 dat monitoring vereist is om nieuwe en veranderingen in potentiële risicogroepen, waaronder het opschuiven van 
leeftijdsgrenzen, tijdig te signaleren en te onderzoeken welke oorzaken hieraan ten grondslag liggen.  
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Interviews 
Aan de projectleiders is gevraagd welke thema’s naar hun mening komende jaren prioriteit dienen te 
krijgen. De antwoorden die hierbij gegeven zijn laten zich ordenen in: 
• meer inzicht in factoren en persoonlijke kenmerken die leiden tot een verhoogd risico op suïcide 
• vroegsignalering en toeleiding naar zorg 
• verbetering van de hulpverlening 
• rol van de media 
• implementatieonderzoek 
• focus op impact 
Verreweg de meeste gesprekken gingen over het verkrijgen van meer inzicht. De inhoud van deze 
gesprekken laten zich als volgt omschrijven: 
 
Meer inzicht in factoren die leiden tot (een verhoogd risico op) suïcide  
In nagenoeg elk gesprek is aangekaart dat er sprake is van een heterogene doelgroep waar veel meer 
duidelijkheid over moet komen. Een mix van factoren ligt hieraan ten grondslag. Het gaat daarbij om 
persoonlijke kenmerken, leefomstandigheden en gebeurtenissen, onderliggende problematiek en co-
morbiditeit, hulpzoek-gedrag, gevoeligheid voor taboes en de weg weten te vinden in de zorg. Dit 
samenspel van factoren zorgt ervoor dat het definiëren van risicogroepen als ‘jongeren’ veel te grofmazig 
is. Bij LHBT-jongeren speelt bijvoorbeeld, zo neemt men aan, het aspect ‘zich tot last voelen’ een 
belangrijke rol die mogelijk minder speelt bij andere jongeren. Opgemerkt wordt dat hierbij niet alleen 
gekeken moet worden naar risicofactoren, maar ook naar beschermende factoren. 
Het inzicht in factoren kan beter toegepast worden in het signaleren wanneer iemand in de problemen 
komt, maar ook om de secundaire preventie, de fase na een suïcidepoging, beter in te richten.  
 
Vanuit dit perspectief wordt onderzoek voorgesteld naar welke (combinaties van) factoren het risico 
verhogen dan wel verlagen op suïcide.   
De psychologische autopsie wordt hierbij genoemd als een belangrijke methode. Door retrospectief 
iemands levensloop na te gaan, inclusief welke signalen iemand heeft afgegeven en hoe daarop is 
gereageerd kunnen factoren geïdentificeerd worden. Ook kunnen hieruit lessen getrokken worden over 
hoe beter gesignaleerd of behandeld kan worden.   
In één van de gesprekken is voorgesteld om de onderliggende factoren te onderzoeken bij de doelgroep 
waar de meeste suïcides voorkomen; mannen tussen de 40 en 70 jaar en deze groep veel beter te 
differentiëren. Vervolgens zou onderzocht kunnen worden welke interventies bij deze groep het beste 
zouden aansluiten en hoe je stakeholders hierbij kunt betrekken, denk aan UWV, deurwaarders et 
cetera.  
 
Ook valt te denken aan een continue monitoring van maatschappelijke ontwikkelingen en wat voor 
invloed deze ontwikkelingen hebben op suïcidaliteit. Een projectleider vertelde bijvoorbeeld dat hij 
huisartsen spreekt die merken dat ZZP-ers en ondernemers mogelijk een risicogroep gaan vormen.  
 
Tijdens één gesprek is aan de orde gekomen dat we - ZonMw, onderzoekers, professionals - vooral 
bezig zijn om suïcidale gedachten te laten verdwijnen. Deze focus is voorstelbaar, maar het is ook nodig 
om beter zicht te krijgen op hoe gedachten zich in de loop van de tijd bij mensen ontwikkelen en leiden 
tot al dan niet fatale pogingen. Dit onderzoek betreft o.a. (cognitief) psychologische mechanismen, maar 
ook onderzoek naar biologische kenmerken en processen zoals genetisch en hormonaal onderzoek. 
Meerdere projectleiders vinden dergelijk onderzoek belangrijk omdat je daardoor beter begrijpt wat er 
aan de hand is maar ook omdat het aanknopingspunten geeft voor het ontwikkelen van passende 
behandelinterventies. 
 
Internationaal gezien is Nederland goed in het in kaart brengen van complexe symptomen en de 
dynamiek daaromtrent, bijvoorbeeld door het bijhouden van dagboeken door mensen met suïcidale 
gedachten. Dit is bijvoorbeeld zichtbaar op congressen waar buitenlandse onderzoekers, waaronder uit 
Australië, refereren aan Nederlandse auteurs.   
 
Vroegsignalering en toeleiding naar zorg 
Cijfers laten zien dat circa 60% van de mensen die suïcide plegen niet in behandeling zijn bij de GGZ. 
Derhalve is meer onderzoek nodig om de vraag te beantwoorden hoe je de problematiek bij deze 
mensen kunt signaleren en hoe je ze tijdig kunt toeleiden naar zorg. Het gaat dan vooral om onderzoek 
dat leidt tot signaleringsinstrumenten en implementatieonderzoek om signalering in de samenleving en 
toeleiding naar hulp te kunnen realiseren. Hierbij is opgemerkt dat het verstandig is om meerdere 
interventies tegelijkertijd in te zetten. Uit buitenlandse studies is gebleken dat dit beter werkt dan dat je 
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maar één interventie toepast. Denk bijvoorbeeld aan een publiekscampagne, het opleiden van 
gatekeepers en extra aandacht bij huisartsen. Australië en Denemarken lopen hierin voorop. 
 
In één van de gesprekken kwam naar voren dat scholen veel beter ingezet zouden kunnen worden om 
problematiek bij jongeren te signaleren. Immers, jongeren verblijven een groot deel van de dag op 
school. Scholen zouden ook een meer prominente rol kunnen spelen in toeleiden naar en samenwerken 
met de GGZ. Aanvullend kan ook het onderwijs worden ingezet om meer bekendheid en openheid te 
geven over suïcidaliteit en breder ook emotionaliteit. Dit kan taboedoorbrekend werken.  
  
Verbeteren van de hulpverlening 
In meerdere gesprekken is naar voren gekomen dat huisartsen en GGZ-professionals het moeilijk vinden 
om te vragen naar mogelijke suïcidale gedachten. Ze durven er niet goed naar te vragen omdat ze niet 
goed weten wat te doen op het moment dat iemand inderdaad aangeeft deze gedachten te hebben.  
Meer kennis is derhalve nodig over bruikbare interventies voor hulpverleners binnen en buiten de GGZ 
om suïcidaliteit bespreekbaar te maken én om mensen met suïcidale klachten vervolgens te helpen.   
 
In de gesprekken is tevens benoemd dat er meer kennis nodig is over welke behandeling voor wie het 
beste werkt, uitgesplitst naar doelgroep en methode. Dit onderwerp haakt aan op de wens om meer 
inzicht te krijgen in de onderliggende factoren. De behandeling is nu nog te algemeen, alsof ‘one size fits 
all’. Ook is er weinig verschil in behandeling tussen mensen met suïcidale gedachten en mensen die een 
poging hebben ondernomen. In het buitenland zijn ze hierin verder en krijgen mensen met suïcidale 
gedachten andere vormen van behandeling dan mensen die een poging hebben ondernomen.  
 
In één gesprek suggereerde de projectleider dat we veel meer over grenzen heen moeten kijken naar 
onderzoek in heel andere sectoren, zoals de verkeersveiligheid, Hiv, technologie. Kennisnemen van 
dergelijk onderzoek geeft meer ruimte voor innovatieve manieren om suïcidepreventie vorm te geven.  
 
Rol van de media 
In één gesprek is specifiek de rol van de media aan de orde gekomen. De media kan een belangrijke rol 
spelen bij suïcidepreventie. Nederland loopt qua onderzoek hieromtrent niet voorop. Je kunt deels 
leunen op internationale expertise, maar een belangrijk element in dit onderzoeksveld is de 
communicatie en dat is grotendeels land- en cultuurafhankelijk. Als voorbeeld noemde ze ‘een politieke 
zelfmoord’ als een zeer ongelukkige Nederlandse uitdrukking.  
 
Implementatieonderzoek 
In twee gesprekken is aangegeven dat het zeker nodig is om meer inzicht te krijgen in de problematiek 
rondom suïcide maar dat vooral de nadruk moet komen te liggen op implementatieonderzoek. We 
kunnen wel blijven uitzoeken wat we allemaal nog niet weten maar we weten ook heel veel dingen wel 
en dat zouden we nu veel beter kunnen gebruiken om suïcides te voorkomen. 
 
Focus op impact 
Tijdens de interviews is specifiek gevraagd wat uiteindelijk het gewenste einddoel zou moeten zijn; het 
terugdringen van het aantal suïcides, het aantal suïcidepogingen of suïcidale gedachten. Projectleiders 
hebben hier uiteenlopend op gereageerd. Voor sommige projectleiders is het vanzelfsprekend dat het 
uiteindelijk gaat om het aantal suïcides. Pogingen en gedachten worden door hen gezien als belangrijke 
voorspellers. Er zijn ook projectleiders die vooral het leed zien bij mensen die met suïcidale gedachten 
rondlopen alsook bij hun naasten. Ook werd de maatschappelijke belasting van pogingen genoemd. 
Vanuit onderzoeksperspectief is opgemerkt dat suïcides als uitkomstmaat lastig kan zijn gezien de lage 
prevalentie. Dit vergt een relatief grootschalige aanpak. 
 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de programmacommissie  
De programmacommissie kon zich goed vinden in de thema’s die de projectleiders hebben aangedragen 
en heeft hierop aangevuld. Alvorens daarop in te gaan is het relevant om eerst het perspectief van de 
programmacommissie op suïcidepreventie nader toe te lichten omdat de meeste opmerkingen hier direct 
uit voortkomen. Vanuit het perspectief van de programmacommissie dient suïcidepreventie zich te 
richten op het brede preventieve veld. De focus ligt nu vooral op de GGZ en te weinig op organisaties die 
een belangrijke rol zouden kunnen spelen. Denk aan scholen, maar ook WMO-medewerkers, POH-GGZ, 
Arbodiensten en wijkteams. Tot op heden gebeurt dat in de ogen van de programmacommissie nog 
onvoldoende waardoor er zaken haperen in de vroegsignalering, samenwerking en ketenzorg. Het brede 
preventieve domein kan een veel sterkere rol spelen bij suïcidepreventie wanneer deze partijen beter 
worden betrokken. Bovendien is de programmacommissie van mening dat suïcidepreventie zich ook 
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uitstrekt tot het bespreekbaar maken van en het leren omgaan met somberheid en negatieve gevoelens 
bij jongeren aangezien het zien van suïcide als mogelijke oplossing al ontstaat op jonge leeftijd. Tot op 
heden is er te weinig aandacht voor deze mentale ontwikkeling, aldus de programmacommissie. 
 
Ten aanzien van het thema ‘meer inzicht in factoren die leiden tot (een verhoogt risico op) suïcide’ 
beaamt de programmacommissie dat meer zicht moeten komen op welke (combinaties van) factoren van 
invloed zijn. Met name bij de doelgroepen mannen tussen de 40 en 70 jaar en jongeren. Zij noemt in dit 
kader de factoren gezondheid, arbeidsomstandigheden, uitkeringsgerechtigd, culturele diversiteit, 
vluchtelingenstatus, etniciteit, sociaal economische status, opleidingsniveau, vroegkinderlijk trauma en 
stigma. De Corona pandemie is eveneens een belangrijke factor die in toekomstig onderzoek aandacht 
verdient. Datzelfde geldt voor overige maatschappelijke factoren die een negatieve invloed op 
suïcidaliteit kunnen hebben zoals (cyber)bullying en sextortion (het afpersen met een seksueel getinte 
foto of video van het slachtoffer). De programmacommissie maakt hierbij nog twee aanvullende 
opmerkingen. Als eerste wil de commissie bij dit onderwerpt benadrukken dat het gaat om uiteenlopende 
factoren waaronder persoonlijke factoren, factoren gerelateerd aan gebeurtenissen, sociale interactie 
met de omgeving, en maatschappelijke invloeden die veelal sociale ongelijkheid veroorzaken. De tweede 
opmerking betreft de doelgroep mannen tussen de 40 en 70 jaar. Uit CBS gegevens over 2020 blijkt dat 
er sprake is van een toename in zelfdoding bij 70 plussers. Het aantal suïcides naar rato is het hoogst 
onder 80-plussers. Deze ontwikkeling laat zien dat monitoring vereist is om nieuwe en veranderingen in 
potentiële risicogroepen tijdig te signaleren en te onderzoeken welke oorzaken hieraan ten grondslag 
liggen.  
 
In de interviews van de projectleiders is gesuggereerd om onderzoek niet alleen te richten op 
risicofactoren maar ook op beschermende factoren. De commissie voegt hier nog een andere categorie 
aan toe, namelijk factoren die ertoe leiden dat mensen die in het verleden een poging hebben 
ondernomen niet meer of slechts in zeer beperkte mate kampen met suïcidaliteit.   
 
Vroegsignalering en toeleiding naar zorg vindt de programmacommissie een zeer belangrijk thema. 
Professionals in het brede preventieve veld, waaronder docenten, medewerkers van uitkeringsinstanties 
of schuldhulpverlening, beschikken niet over de benodigde kennis. Veel kennis hierover ligt al wel op de 
plank en daarom beveelt de programmacommissie implementatieonderzoek aan. Het gaat hierbij zowel 
om implementatie in de praktijk als in de opleidingen. Het toeleiden naar zorg is eveneens een 
onderwerp dat vraagt om gericht implementatieonderzoek aangezien samenwerking en doorverwijzing 
nog onvoldoende van de grond komt.  
Evenals de projectleiders vindt de programmacommissie dat scholen nadrukkelijk een rol moeten 
hebben in de vroegsignalering bij jongeren.  
 
Ten aanzien van het Verbeteren van de hulpverlening heeft de programmacommissie benadrukt dat 
meer aandacht nodig is om hulpverleners te stimuleren in het gebruiken van beschikbare kennis. Zowel 
om de kwaliteit van de gespreksvoering en behandeling te verbeteren alsook om ketenzorg beter van de 
grond te krijgen.  
 
De programmacommissie vindt dat de rol van naasten in een behandeltraject een steviger plek verdient. 
Hier speelt mee dat behandelaars te maken hebben met geheimhoudingsplicht en niet altijd weten hoe 
dat te verenigen met het betrekken van naasten.  
 
Uit cijfers blijkt dat een deel van patiënten in de psychiatrie niet gehoord wordt over hun weloverwogen 
doodswens. Het is wenselijk om een beeld te krijgen van de handelingsverlegenheid die psychiaters 
ervaren bij het bespreken van deze wens om zo de kwaliteit van het gesprek te kunnen verbeteren en 
een onderscheid te kunnen maken tussen mensen met een weloverwogen keuze voor een zelfgekozen 
levenseinde en mensen die kampen met suïcidaliteit. Ook hierbij is de vraag hoe je naasten het beste 
kan betrekken aan de orde. 
 
De programmacommissie merkt op dat er in de GGZ terughoudendheid bestaat ten opzichte van het 
delen van vanwege de speciale vertrouwensrelatie en het mogelijk schenden van de 
geheimhoudingsplicht. Delen van relevante informatie hoeft hier echter niet tegen in te druisen en kan in 
sommige situaties levensreddend zijn, zo is de mening van de programmacommissie. De 
programmacommissie adviseert daarom in de toekomst het delen van relevante informatie in de 
zorgketen meer te stimuleren. Het gaat hierbij niet alleen over het delen en toegankelijk maken van 
informatie maar ook over het juist kunnen interpreteren van elkaars informatie en het betrekken van 
cliënten en hun naasten hierbij.  
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/16/1-825-mensen-maakten-een-einde-aan-hun-leven-in-2020
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Ten aanzien van de rol van de media heeft de programmacommissie opgemerkt dat het onderwerp 
suïcidepreventie door 113 Zelfmoordpreventie veel beter op het netvlies is komen te staan. 
Desalniettemin zijn er verbeteringen nodig om suïcide en suïcidaliteit uit de taboesfeer te halen. 
Zelfstigma, maatschappelijk stigma en stigmatisering in de zorg worden nog steeds breed ervaren. Ook 
veel hulpverleners gaan het onderwerp suïcidaliteit liever uit de weg omdat ze niet goed weten hoe 
hiermee om te gaan. Stigma isoleert en vormt een hinderpaal voor goede behandeling, zo concludeert 
de programmacommissie. Het is wenselijk om te onderzoeken hoe je stigmatisering in brede zin kunt 
verminderen en vermijden. Bijvoorbeeld door het empoweren van ervaringsdeskundigen of door het 
inzetten van één of meerdere ambassadeurs. Het op een juiste manier framen van suïcidepreventie 
hoort hier ook onder. Zo roept het onderwerp ‘suïcidepreventie’ op scholen als lesonderdeel weerstand 
op. Echter, deze weerstand verdwijnt wanneer je je richt op ‘somberheid’ waarbinnen suïcidepreventie 
een plek krijgt.  
 
De programmacommissie voelt de urgentie van implementatieonderzoek. Bestaande kennis komt te 
weinig op de werkvloer en in de curricula terecht, zo is de mening van de programmacommissie. Ook de 
ketensamenwerking komt nog onvoldoende van de grond, al is ook daarover wel de benodigde kennis 
beschikbaar. In bovenstaande alinea’s is daar al op ingegaan. De programmacommissie wijst er 
nadrukkelijk op dat implementatie pas lukt als er ook bestuurlijke aandacht voor is. Toezicht en controle 
staan niet los van geslaagde implementatie. Daarom adviseert de programmacommissie om bij 
implementatieonderzoek ervoor te zorgen dat er een autoriteit, bijvoorbeeld de inspectie, mede de 
implementatie stimuleert. De programmacommissie adviseert bovendien om implementatieonderzoek 
resultaatgericht in te zetten, bijvoorbeeld in de vorm van doorbraakprojecten. 
  
2.3 Hoe heeft het programma gezorgd voor samenhang tussen en meerwaarde van de projecten?  
 
Deskresearch 
Het programma heeft op een aantal manieren de samenhang en meerwaarde van de projecten 
bevorderd. Zo heeft het programma al in de subsidieoproep gestuurd op een datamanagementplan zodat 
aan het einde van een project de dataverzameling duurzaam opgeslagen, vindbaar, toegankelijk en -
waar mogelijk- interoperabel is.   
Tijdens de looptijd van de projecten is door Trimbos (in het kader van het MESP-project) een viertal 
bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zijn lezingen gegeven en is ook ruimte 
geboden om ervaringen uit te wisselen. 
Het toekennen van de VIMP-projecten is ook een expliciete interventie van het programma geweest om 
de samenhang en meerwaarde van de projecten te stimuleren. De projectleiders zijn bij deze ronde 
uitgenodigd om gezamenlijk een VIMP-project te schrijven. Hiermee is de samenhang versterkt. Het 
programma had liever consortiumvorming voor een langere periode gestimuleerd. Echter, daarvoor is het 
onderzoeksveld mogelijk nog niet rijp en bood het programma niet de benodigde financiële ruimte. 
De meerwaarde van de VIMP-ronde ligt daarnaast in het mogelijk maken van gerichte acties om de 
resultaten in de praktijk te brengen. De projecten waarvoor deze VIMP-ronde te vroeg kwam kunnen 
indien gewenst op een later stadium ingediend worden.  
Het idee van duurzame consortiumvorming heeft de programmacommissie in de vergadering van 1 
februari 2021 wederom besproken. De programmacommissie vindt borging en continuïteit belangrijk. 
Betere borging zou bewerkstelligd kunnen worden door te werken met consortia, zodat verschillende 
partijen op langere termijn met elkaar verbonden zijn, zo meent de programmacommissie.  
 
Interviews 
Projectleiders vinden dat ZonMw de samenwerking heeft gestimuleerd middels de agendering, het 
organiseren van projectleidersbijeenkomsten en de VIMP-ronde.  
De projectleidersbijeenkomsten werden waardevol gevonden omdat ze daardoor kennis met elkaar 
konden uitwisselen. Maar, zo zei een projectleider, dat leidt niet meteen tot samenwerking. Daar is meer 
voor nodig. Enkele projectleiders voelden zich een beetje aan de zijlijn staan omdat hun onderwerp niet 
echt aansloot bij de rest.  
Uit nagenoeg alle gesprekken kwam de waardering voor een gezamenlijke VIMP naar voren. Wel merkte 
een aantal projectleiders op dat ze de VIMP wat vroeg hebben ingezet. Ook gaven enkele projectleiders 
aan dat ze pas laat gingen nadenken over samenwerken. Voor sommige projectleiders voelde het 
gezamenlijk aanvragen van een VIMP een beetje gekunsteld aan, omdat hun onderwerp naar hun idee 
weinig mogelijkheden bood voor samenwerking. Een andere projectleider vond het juist jammer dat ze 
maar in één project kon participeren, ze had graag de samenwerking binnen meerdere projecten 
vormgegeven.  
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Aan de projectleiders is gevraagd of het een meerwaarde zou zijn wanneer ZonMw consortiumvorming 
zou stimuleren in een programma over suïcidepreventie. Hierop reageren projectleiders wisselend. De 
meeste projectleiders staan hier positief tegenover, omdat je hiermee onderzoek op een logische manier 
met elkaar kunt verbinden. In één gesprek was het geluid juist anders; daarin gaven de projectleiders 
aan dat het ook verfrissend is wanneer er diversiteit in het onderzoek zit. Focus en consortiumvorming 
zorgen in hun ogen ervoor dat je in een fuik terecht komt. In een ander gesprek stelden de projectleiders 
zichzelf de vraag of je met een consortium wel bereikt wat je wilt bereiken omdat een consortium toch 
vaak bestaat uit gelijkgestemden. Zij stelden als alternatief de sandpit-methode voor waarbij je juist 
mensen met diverse disciplines en perspectieven bij elkaar zet.  
 
MESP-slotbijeenkomst 
Tijdens de slotbijeenkomst is over de synergie tussen de projecten gesproken. De algemene teneur was 
dat voorkomen moet worden dat ieder op zijn eigen eilandje gaat zitten. Het indienen in competitie kan 
samenwerking in de weg staan. Als alternatief werd geopperd om top-down projecten van grotere 
consortia te financieren. Vanuit ZonMw heeft de programmamanager van het programma toegelicht dat 
zij deze gedachtegang begrijpt maar dat niet vergeten moet worden dat voor dit programma, met het 
beschikbare budget wat voor handen was, financieren van grote consortia zou hebben betekend dat je 
slechts één of enkele projecten zou kunnen honoreren. Alle projectleiders begrijpen dit dilemma en de 
keus die voor dit programma is gemaakt.  
 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de programmacommissie  
Naar de mening van de programmacommissie heeft het programma de samenwerking tussen de 
projectleiders voldoende bevorderd. De bijeenkomsten werden volgens de programmacommissie met 
belangstelling door projectleiders bijgewoond en er ontstonden interessante discussies. De 
programmacommissie vindt het een sterk punt dat in dit programma gezamenlijke VIMPS zijn 
gerealiseerd. Je zag dat onderzoekers uit hun comfortzone werden gehaald maar het uiteindelijk wel 
voor elkaar kregen. Het programma heeft hiermee het bekende zetje in de rug gegeven. Voor de 
toekomst adviseert de programmacommissie samenwerking te blijven stimuleren. De 
programmacommissie doet hierbij de suggestie om naast het zoeken naar inhoudelijke samenwerking 
projectleiders ook te stimuleren vooraf na te denken hoe ze de samenwerking kunnen vormgeven. Voor 
onderzoekers is het soms een onbekend terrein hoe je tijdens samenwerking gevoeligheden kan 
bespreken en kansen kunt benutten.  

De programmacommissie is een voorstander van consortiumvorming omdat je daarmee een robuuste 
onderzoeksgroep kunt samenstellen. Echter, het financieren van consortia is alleen mogelijk in 
programma’s met een toereikend budget. De keuze om bij een klein budget al het geld in te zetten op 
één of enkele consortia vindt de programmacommissie geen goed plan omdat daarmee de concurrentie 
en noodzakelijke variatie verdwijnt. Bij consortia denkt de programmacommissie aan één 
onderzoeksgroep en meerdere multidisciplinaire praktijkorganisaties. Meer praktijkorganisaties kan als 
voordeel hebben dat de inclusie voorspoediger verloopt evenals de landelijke implementatie van 
resultaten. De programmacommissie plaatst hier wel de kanttekening dat multicenter onderzoek juist ook 
inclusieproblemen kan oproepen. De programmacommissie moedigt ook consortia aan waar meerdere 
onderzoeksgroepen in participeren. Zij vindt het daarbij belangrijk dat meerdere disciplines bij elkaar 
komen. In de interviews met projectleiders kwam de suggestie van een sandpit-tmethode naar voren. 
Een gestructureerde methode waarbij diverse disciplines in enkele dagen met elkaar een voorstel 
schrijven. De programmacommissie vindt deze methode veelbelovend.  

 
2.4 Hoe heeft het programma de samenwerking bevorderd tussen: a) domeinen waaronder GGZ, 
publieke gezondheid, sociaal maatschappelijke hulpverlening, E-hulp en domeinen buiten de zorg 
zoals onderwijs en media, b) wetenschappelijke disciplines, c) onderzoek en praktijk en 
d) nationale en internationale experts/onderzoeksgroepen? 
 
Deskresearch 
De criteria in de subsidieoproep hebben samenwerking bevorderd zoals genoemd onder b, c en d. 
Aandacht voor a) is er geweest door als prioriteit het thema ‘Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing 
te voorkomen’ op te nemen. Ten aanzien van c) de samenwerking tussen onderzoek en praktijk, is op te 
merken dat bij alle aanvragen is samengewerkt met GGZ-professionals. 
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Alle projecten hebben voldaan aan de criteria zoals hierboven geschetst. Het project t.a.v. ketenzorg 
heeft laten zien dat samenwerking binnen de keten een meerwaarde kan opleveren. Uit de 
voortgangsrapportage is op te maken dat het wel veel vraagt van de samenwerkende partijen waardoor 
na afloop van het project niet als vanzelfsprekend de samenwerking gecontinueerd kan worden. 
Bestuurlijke aandacht en draagvlak kunnen hierbij een belangrijke faciliterende rol spelen. 
 
Slotbijeenkomst MESP 
Tijdens de MESP-slotbijeenkomst is het belang van samenwerking en netwerken benadrukt, alhoewel 
dat niet altijd eenvoudig te realiseren is. Met name de tijdsdruk waar professionals mee te maken hebben 
is hier debet aan. Interesse van een therapeut wil lang niet altijd zeggen dat hij of zij het gaat toepassen.  
 
Er werd ook gesproken over de meerwaarde van kosten-baten analyses. Met modellen kan worden 
berekend wat een interventie kost én bespaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan educatie en signalering op 
scholen. Het voordeel van dergelijke financiële kennis is dat deze het draagvlak en eigenaarschap van 
interventies onder (regionale) partijen waaronder gemeenten kan vergroten. Om dit mogelijk te maken 
zijn wel effectiviteitsgegevens nodig. 
 
Cliënten en ervaringsdeskundigen kunnen nog veel beter betrokken worden, zo is de mening van veel 
projectleiders. Zij zien dit als een gezamenlijke opgave waarbij nagedacht wordt over hoe cliëntenraden 
hier beter bij kunnen worden aangehaakt. 
 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de programmacommissie 
De programmacommissie is van mening dat het programma, binnen de beperkte financiële kaders, op 
actieve wijze de samenwerking heeft gestimuleerd. De aanbevelingen voor toekomstig onderzoek 
hieromtrent zijn in de vorige paragrafen al gegeven waarbij de commissie vooral aanstuurt op 
implementatieonderzoek waar alle partijen in het preventieve domein, de GGZ en de onderzoeksgroepen 
betrokken zijn. Samenwerking tussen nationale en internationale onderzoeksgroepen beveelt de 
commissie eveneens van harte aan.   
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Beoordeling en monitoring 
 
3.1 Heeft het programma integer en efficiënt projecten van goede kwaliteit en relevantie 
gefinancierd en gefaciliteerd bij de uitvoering?  

 
Deskonderzoek 
In de eerste open ronde zijn tweeënveertig projectideeën ingediend waarvan de programmacommissie er 
twintig positief heeft beoordeeld. De twintig uitgewerkte subsidieaanvragen hebben ertoe geleid dat 
negen projecten zijn gehonoreerd. Deze projecten kwamen als beste naar voren gezien hun score op 
relevantie en kwaliteit. De commissie heeft bij de beoordeling vooraf vastgesteld dat projecten met een 
minimale beoordeling van Relevant en Goed in aanmerking kwamen. Verder heeft de commissie 
gestreefd naar een goede verdeling over de verschillende prioriteiten en gebieden, waarbij de nadruk lag 
op toegepast onderzoek. 
 
Acht gehonoreerde projecten van ronde 1 zijn beoordeeld als Zeer Goed en Zeer Relevant en een als 
Goed en Zeer relevant. Er waren meer projecten die voor honorering in aanmerking kwamen maar 
gezien het budget was de honorering van deze negen projecten het hoogst haalbare. 
 
De twee projecten uit de top-down uitgezette ronde op uitnodiging zijn beide beoordeeld als Zeer 
Relevant met een kwaliteitsscore van respectievelijk Goed en Voldoende.  
 
De projecten hebben een projectduur van 24 maanden (n=3) of 48 maanden (n=9). Inmiddels zijn zes 
projecten afgerond. 
 
Van de elf inhoudelijke projecten zijn drie verlopen zoals gepland.  
Vier projecten hebben te maken gehad met een wijziging in het RCT-design; op verzoek van de METC 
werd een pilot toegevoegd, focusgroepen kwamen te vervallen omdat deze voor deelnemers als te 
belastend werden ervaren, en bij twee projecten bleek een RCT-design niet uitvoerbaar en is die 
vervangen door een N=1 design en een procesevaluatie. Voorstelbaar hebben deze projecten hierdoor 
vertraging opgelopen, variërend van 3 tot 15 maanden. Het project waarin de N=1 studie mag na een 
positief beoordeeld go-no-go moment verder.  
Drie projecten zijn verlengd vanwege organisatorische redenen, waaronder ziekte en zwangerschap 
maar ook omdat het onderzoek meer tijd en moeite kostte dan vooraf ingeschat; een testfase die langer 
duurde en een inclusie die traag opstartte. Bij één van deze projecten is besloten de beoogde inclusie 
van 60 deelnemers te verlagen naar 18 deelnemers. Deze moeizame inclusie kwam mede door Corona. 
Tenslotte is nog één project door een verstoorde werkrelatie tijdelijk gestopt, inmiddels overgenomen 
door een andere onderzoeksgroep en weer opgestart. 
 
Bovenstaande wijzigingen hebben invloed op de inhoud en duur van het MESP-project. Oorspronkelijk 
zou dit project zich richten op twee thema’s. Het eerste is ‘maatschappelijke relevantie’, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van de ‘Eric’ richtlijn (Evaluation Research in Context), die ook gebruikt wordt door 
KNAW, NWO en VSNU. Ook is binnen dit project getracht synergie tussen de projecten te creëren, door 
(tussen)resultaten vanuit verschillende perspectieven (ervaringsdeskundigheid, beleid, praktijk en 
wetenschap) te belichten, op bijvoorbeeld werkconferenties. Het tweede thema is ‘gezondheidswinst en 
economische impact’. De bedoeling was dat de projecten met een economische component zouden 
worden meegenomen in een assessment van gezondheidswinst en economische impact. Het betrof de 
projecten met een RCT-design. Gezien de wijzigingen in deze projecten leveren zij onvoldoende data om 
gezondheidswinst en economische impact te kunnen vaststellen. 
 
Het programma had vooraf voorzien dat toestemming van de METC voor deze projecten een heikel punt 
zou worden. Om die reden heeft het programma de opdracht gegeven aan prof. dr. Ad Kerkhof om een 
notitie te schrijven waaruit blijkt dat deelname aan onderzoek het risico op suïcide niet verhoogt. Deze 
notitie is gepresenteerd aan de voorzitters van alle METC’s en konden de projectleiders gebruiken ter 
ondersteuning van hun METC-aanvraag.  
 
Interviews 
Projectleiders geven aan dat op een aantal fronten onderzoek op het gebied van suïcidepreventie 
specifieke kenmerken heeft.  
In de eerste plaats is de populatie kwetsbaar. Hierdoor hebben onderzoekers vaak te maken met een 
uitgebreide METC-procedure. Hierbij merkte een projectleider op dat dat logisch is, maar het er soms op 
lijkt dat de procedure voor dit soort onderzoek wel extra streng (te streng?) is.  
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Een andere projectleider merkte op dat naar haar idee de METC te weinig kennis heeft van kwalitatief 
onderzoek en dat hindert het goedkeuringsproces.  
Meerdere projectleiders hebben aangegeven dat ze veel profijt hebben gehad van het rapport van prof. 
Kerkhof gedurende de METC-procedure.  
 
In de tweede plaats is de populatie heterogeen. Dit heeft vaak als consequentie dat bestaande 
interventies eerst nog op maat gemaakt moeten worden, voordat zij kunnen worden ingezet voor 
onderzoeksdoeleinden. Daar komt bij dat interventies soms belastend zijn voor de doelgroep, 
bijvoorbeeld wanneer deze bestaan uit een aantal sessies. Dit leidt tot uitval en daarmee vertraging of 
problemen tijdens het onderzoek. 
 
De grootste bottleneck bij inclusie wordt de medewerking van behandelaren genoemd. Behandelaren 
willen op zich wel, maar door regeldruk is de aandacht voor het onderzoek lang niet altijd voldoende om 
te zorgen voor een voorspoedige inclusie. Ook hebben behandelaren moeite met nieuwe werkwijzen. 
Bijvoorbeeld het betrekken van naasten of ervaringsdeskundigen is relatief nieuw en zit niet in hun 
systeem. Ook hierdoor loopt onderzoek vertraging op. Een manier om dit te ondervangen is om de 
‘includerende’ behandelaar ook actief te betrekken bij het (opzetten van) onderzoek. 
 
Zoals bekend komen bij een RCT-design inclusieproblemen veelvuldig voor. Op het gebied van 
suïcidepreventie worden deze problemen versterkt, bijvoorbeeld wanneer het onderzoek plaatsvindt 
direct na een poging. In een dergelijke acute situatie is aandacht voor onderzoek en het verkrijgen van 
een informed consent moeilijk. Een ander ‘probleem’ is het gegeven dat de incidentie van suïcides laag 
is en daardoor is effectiviteit van behandelingen lastig aan te tonen. Om dit te ondervangen moet een 
studie grootschalig zijn, maar daarmee belast je de organisaties aanzienlijk. Verzekeraars maar ook 
wetenschappelijks tijdschriften verlangen vaak een RCT. Het zou een idee kunnen zijn dat ZonMw met 
ZIN onderzoekt hoe hier anders mee omgegaan kan worden. 
 
In twee gesprekken is naar voren gekomen dat RCT-onderzoek lang niet altijd wenselijk is. Zoals een 
projectleider formuleerde, “We kunnen wel blijven zoeken naar effecten, maar we weten gewoon ook al 
heel veel en het wordt tijd dat we gaan implementeren”. In een ander gesprek werd ingegaan op de 
ervaring dat een RCT-design eenvoudiger lijkt te worden gehonoreerd dan implementatieonderzoek.  
 
In alle gesprekken is vol lof gesproken over de betrokkenheid van ZonMw, zowel van het bureau als van 
de commissie. Problemen konden goed besproken worden en er is altijd constructief meegedacht om 
onderzoek op een adequate manier aan te passen in tijd of inhoud als dat nodig bleek. Vooral ook de 
inzet van ervaringsdeskundigen is sterk gestimuleerd vanuit het programma. 
 
Ten slotte zijn in de gesprekken nog twee aandachtspunten aangestipt. Het eerste aandachtspunt betreft 
de looptijd. In één gesprek is uitgelegd dat de duur van de projecten eigenlijk te kort is, zeker als je 
bedenkt dat je niet alleen de METC- goedkeuring rond moet krijgen maar ook de praktijkorganisaties die 
meedoen moet enthousiasmeren. Als dan eindelijk alles loopt, is opeens het project ten einde.  
De tweede, een algemene opmerking, is het belang van een goede controlegroep, zo benadrukte een 
projectleider. Dat is echt moeilijk, zeker omdat je meestal te maken hebt met selectieve respons, zoals 
een over-representatie van hoogopgeleide vrouwen. Deze opmerking is niet per se specifiek voor dit 
programma. 
 
MESP-slotbijeenkomst 
Tijdens de slotbijeenkomst ontstond een discussie over het belang van effectonderzoek. Er zijn 
projectleiders die van mening zijn dat er nu echt wel voldoende kennis is en dat het nodig is de nadruk 
op implementatie te leggen. Er zijn ook projectleiders die vinden dat je niet kan implementeren zolang 
effect van een interventie niet aantoonbaar is. Vanuit beide perspectieven is er wel overeenstemming dat 
dat niet altijd middels een RCT hoeft te gebeuren. 
 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de commissie  
 
De programmacommissie kijkt positief terug op het beoordelingsproces. Er waren voldoende zeer 
relevante projecten van (zeer) goed kwaliteit en op nagenoeg alle thema’s kon de commissie één of 
meerdere projecten honoreren. 
 
De commissie kijkt met enigszins ambivalente gevoelens naar de voortgang van de projecten tot nu toe. 
Enerzijds is de commissie trots op de projecten die succesvol zijn afgerond en de veelbelovende 
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resultaten van een aantal projecten. Anderzijds ziet de commissie de problemen die de projecten 
ondervinden of hebben ondervonden waarbij enkele designs dusdanig zijn aangepast dat de 
zeggingskracht van de projecten is verminderd. 
 
De commissie is van mening dat onderzoek op het terrein van suïcide niet per se moeilijker of anders is 
dan ander wetenschappelijk onderzoek in de gezondheidszorg, zonder haar ogen te sluiten voor de 
specifieke aspecten die bij suïcideonderzoek naar voren komen. Zo merkt de commissie op dat 
toestemming van de METC een hinderpaal blijft. Het document van prof. Kerkhof heeft hier een positieve 
invloed op gehad, maar nog steeds blijft deze toestemming een heikel punt bij suïcideonderzoek. De 
commissie merkt op dat dit ook niet zo eenvoudig is op te lossen. Bijvoorbeeld, een pilot adviseren bij 
een grotere studie is een optie om als voorwaarde te stellen wanneer de commissie twijfelt aan de 
haalbaarheid. Maar het risico op ongewilde uitkomsten, dikwijls een reden voor vertraging bij METC, 
ondervang je hier niet mee. 
 
In het beoordelingsproces en tijdens de monitoring is naar de mening van de commissie meer aandacht 
voor de haalbaarheid van studies gewenst. Met name bij studies die bovengemiddeld risico lopen op 
vertraging, waaronder studies met een RCT-design en studies waar actieve medewerking van 
behandelaars een vereiste is. De commissie geeft hiervoor een aantal suggesties. De eerste is om grote 
studies pas te laten starten nadat de haalbaarheid in een feasibility studie is aangetoond. De tweede 
suggestie is een aanvraag voorzien van een risico-inschatting. Aangezien de inclusie vaak stokt binnen 
de praktijkorganisaties die participeren is de derde suggestie om hogere eisen te stellen aan de 
samenwerkingscontracten voor aanvang van honorering. Uit een dergelijk contract moet actieve 
deelname van praktijkorganisaties blijken. Ook zou het bevorderlijk kunnen werken wanneer meerdere 
praktijkinstellingen aan grote projecten verbonden zijn en dat de juiste partijen aan boord zijn. Tenslotte 
adviseert de commissie dat projectleiders sneller aan de bel trekken en veelvuldiger een update geven 
van hun voortgang.  
 
De RCT is een design dat zeer gevoelig is voor inclusieproblemen. De commissie is van mening dat dit 
design van grote waarde is wanneer een zuivere effectmeting noodzakelijk is. Voor andersoortig 
onderzoek zijn andere designs te overwegen. 
 
De commissie heeft zich coöperatief opgesteld tijdens de looptijd van de projecten. Zoals te lezen zijn de 
projectleiders hier erkentelijk voor. Ook aan de kant van de commissie is de ervaring over deze rol 
positief en adviseert de commissie om een dergelijke consulterende rol voort te zetten.  
 
De commissie merkt tenslotte op dat de diversiteit in de commissie groter zou kunnen zijn. Een andere 
mogelijkheid is dat naast commissies ook panels door ZonMw worden ingesteld waarin de doelgroep 
beter vertegenwoordigd is. 
 
 

  



19 

 

 

4. Kennisverspreiding en impact 
 

4.1 Hoe heeft het programma de projecten gestimuleerd om de ontwikkelde kennis te verspreiden 
en over te dragen aan relevante partijen?  
 
Deskresearch  
Bij kennisverspreiding en impact gaat het er voornamelijk om dat het programma de projecten heeft 
gestimuleerd om gedurende en aan het einde van de looptijd het grote plaatje voor ogen te houden wat 
de rol is van het project in het gehele domein van suïcidepreventie en hoe het hieraan kan bijdragen. 
Daadwerkelijke impact ligt buiten de verantwoordelijkheid van ZonMw. 
 
Het programma heeft dit op een aantal manieren gestimuleerd. Allereerst door in de 
subsidievoorwaarden op te nemen dat een praktijkorganisatie mede-aanvrager is. Hiermee stimuleert 
ZonMw dat de vraagstelling van het onderzoek relevant is voor de praktijk en de praktijk mede sturing 
aan het project kan geven. Vervolgens heeft het programma bij alle projecten aangestuurd op een 
verspreidings- en implementatieplan. Dit plan dwingt de aanvragende partijen al in een vroeg stadium tot 
nadenken over welke stakeholders de kennis zullen gebruiken en hoe daarover het beste 
gecommuniceerd kan worden. 
Bij de VIMP-projecten is de kennis toegankelijk en overdrachtelijk gemaakt voor toekomstige gebruikers.   
 
In het MESP-project is eveneens de maatschappelijke relevantie van de projecten gestimuleerd middels 
bijeenkomsten. Het doel van deze bijeenkomsten was het bespreken van de opzet, voortgang en de 
barrières en succesfactoren voor het bereiken van maatschappelijke relevantie in de projecten, van 
elkaar te leren en elkaar te inspireren (synergie). Daarnaast zijn er lezingen gegeven over onderwerpen 
om de maatschappelijke relevantie te vergroten (bijv. wat is maatschappelijke relevantie en hoe kun je 
daaraan werken? Waar kun je allemaal over communiceren en hoe?). Tijdens de eerste bijeenkomst 
hebben de projectleiders hun projecten gepresenteerd en heeft de adviescommissie gereflecteerd op de 
prestaties. 
 
Het MESP-project heeft voorts inzichtelijk gemaakt tot welke kennisproducten de projecten hebben 
geleid. De projecten hebben tot nu toe geleid tot 17 trainingen, 5 protocollen voor de praktijk 13 online 
producten, 16 opleidingsactiviteiten, 3 richtlijnen en 1 beleidsstuk. 
De kennis uit de projecten is veelal verspreid via presentaties (n=119), gevolgd door het geven van 
trainingen (n=17), publicaties (n=19), nieuwsberichten (n=14), protocollen (n=5) of anderszins (n=23). 
Interesse voor de resultaten blijkt onder andere uit het aantal publicaties (n=19), nieuwsberichten door 
anderen (n=37), posts op social media (n=23), deelname aan commissies (n=12) aandacht vanuit 
(massa) media (n=10). (Zie voor details tabel 6 in de factsheet) 
Het gebruik van de kennis blijkt uit het aantal citaties in tijdschriften (n=96), toepassing in 
opleidingsactiviteiten (16), de ontwikkeling van online-producten (n=13), genoemd in relevante richtlijnen 
(n=3) en genoemd in beleidsstukken (n=1). 
 
Uit de semi-gestructureerde interviews die in het kader van het MESP-project zijn gevoerd is naar voren 
gekomen dat projectleiders het vooral belangrijk vinden dat de resultaten worden geborgd in de praktijk 
en niet weer verdwijnen op het moment dat het project stopt. De interactie met stakeholders wordt hierbij 
als belangrijk aspect genoemd, met name met eindgebruikers, maar ook door het betrekken van 
regionale partijen en netwerken.  
 
De projecten verdienen in de ogen van de projectleiders opschaling. De meeste projecten zijn relatief 
klein van opzet, hebben soms bijna het karakter van een pilot. Dit is wel begrijpelijk gezien de financiële 
armslag en de innovatieve fase waar veel projecten zich in bevinden.  
 
Interviews 
Tijdens de interviews is eveneens het belang van samenwerking en draagvlak benadrukt. Een 
projectleider legde uit dat naast tijds- en regeldruk professionals het soms ingewikkeld vinden om andere 
dingen te doen dan ze gewend zijn, bijvoorbeeld het betrekken van ervaringsdeskundigen.  
Als aanbeveling geven projectleiders mee om vooraf te zorgen dat je iedereen aan boord hebt: een 
kenniscentrum, een GGZ en een partij die de kennis kan verspreiden. Een goed verspreidingsplatform 
zoals 113 Zelfmoordpreventie wordt gezien als een voorwaarde.  
 
 

https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Preventie/Suicidepreventie/TRI_AF1910_Factsheet_Maatschappelijke_Evaluatie_Suicide_Preventie__MESP_.pdf


20 

 

 

 
Bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de commissie  
De commissie is onder de indruk van de resultaten die het programma tot nu toe heeft opgeleverd. Een 
aantal resultaten laat nog op zich wachten. De commissie onderkent hierbij wel dat bij een aantal 
projecten vooraf de resultaten hoger waren ingeschat. Deze lijken nu niet haalbaar door problemen in de 
uitvoering waardoor enkele projecten zijn ingeperkt. 
 
De VIMP-projecten zijn naar de mening van de commissie goede impulsen geweest om de kennis 
overdrachtelijk en toegankelijk te maken voor toekomstige gebruikers. De commissie merkt hierbij wel op 
dat de VIMP-projecten van korte duur zijn en eindig. Inherent aan projectfinanciering gaan projectleiders 
na een VIMP toch weer op zoek naar financiering voor nieuwe onderzoeksprojecten. 
 
De commissie is het met de mening van de projectleiders eens dat het belangrijk is om voorafgaand aan 
het onderzoek relevante partijen aan boord te hebben zodat kennis niet alleen wordt ontwikkeld maar 
ook verspreid en verder gebracht. In voorafgaande hoofdstukken heeft de commissie meerdere keren 
gewezen op het belang van implementatieonderzoek. Dit vereist samenwerking van onderzoekers met 
partijen die kennis verspreiden en implementeren.  
 
De commissie is een voorstander van een landelijk platform waar alle kennis te vinden is voor 
onderzoekers, behandelaars, ervaringsdeskundigen, professionals die betrokken zijn bij vroegsignalering 
en overige geïnteresseerden. Dit stelt hoge eisen aan de leesbaarheid van de informatie. Het is 
voorstelbaar dat stichting 113 Zelfmoordpreventie hier een rol in kan spelen. Daarbij is wel de opmerking 
gemaakt dat het belangrijk is dat er sprake is van een platform zonder eigen belang. Ook kan 113 
Zelfmoordpreventie te veel in verband worden gebracht met crisissituaties.  
 
De commissie heeft niet goed zicht op de mate waarin de ontwikkelde kennis ook echt gaat landen in de 
praktijk. Toezicht en bestuurlijk draagvlak en betrokkenheid blijven hier relevant. Wellicht kunnen 
projectleiders in de toekomst meer worden aangezet om daar zicht op te krijgen en daarover te 
rapporteren. Ook geeft de commissie als suggestie mee om nog twee of drie keer na afloop van het 
programma een projectleidersbijeenkomst te organiseren om de borging van de resultaten te bespreken. 
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Bijlage 1 
 
Beschrijving Projecten 
 

 
The peer specialist: possibilities for the recovery of suicidal care consumers 
Projectnummer 537001001 
Dr. D.D. van Bergen, Rijksuniversiteit Groningen 
Budget: € 69.996,- 
Looptijd: 24 maanden 
Implementatievervolg: project 5370010011 

 
De inzet van ervaringsdeskundigen bij suïcidepreventie is in Nederland nog niet erg gebruikelijk, maar 
hun hulp bij het herstel van suïcidale mensen maakt een groei door. Deze studie verkende hoe 
ervaringsdeskundigen kunnen bijdragen aan suïcidepreventie binnen de GGZ. 

 
Veel stakeholders (ervaringsdeskundigen, suïcidale cliënten, hulpverleners, opleidingen) zien het 
contact maken over suïcidaliteit op basis van onderlinge er- en herkenning als meerwaarde van 
ervaringsdeskundigen. Men waardeert de gelijkwaardige positie en unieke zeggingskracht die een 
ervaringsdeskundige heeft. Ook kunnen ervaringsdeskundigen inspelen op persoonlijk herstel, 
zingeving en praktische vragen van de suïcidale cliënt. Toch is voor structurelere inzet van 
ervaringsdeskundigen op dit gebied meer scholing, dialoog, onderling vertrouwen en constructieve 
samenwerking nodig tussen ggz-hulpverleners, managers en ervaringsdeskundigen. 

 
 Handreiking ‘Bouwstenen voor lessen over het thema suïcidaliteit en suïcidepreventie aan 

ervaringsdeskundigen in opleiding’ 
 Symposium ‘Suïcidepreventie; de rol van de ervaringsdeskundige’ georganiseerd op 12 

oktober 2018 
 Website ‘Ervaringsdeskundigen en suïcidaliteit’ met resources ter ondersteuning van het werk 

van ervaringsdeskundigen suïcidaliteit, die aansluitend wordt ingebed bij grootschalige 
websites (zoals 113 Online en Phrenos) 

 
The importance of significant others and of peer specialists in the prevention of suicidality 
Projectnummer 537001009 
Renske de Reus, GGZ Rivierduinen 
Budget: € 60.253,- 
Looptijd: 24 maanden 
Implementatievervolg: project 5370010011 

 
Uit de literatuur blijkt dat jaarlijks er ruim 400.000 mensen in Nederland zijn die denken aan zelfmoord. 
In de meeste gevallen worden deze gedachten gedeeld met naastbetrokkenen die van belang kunnen 
zijn in het toeleiden naar professionele hulp. Naasten zijn vaak ook bereid om zelf steun te bieden aan 
een suïcidaal persoon. De multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag 
beveelt aan naasten te betrekken maar zegt niet hoe. Daarom heeft GGZ-Rivierduinen in 
samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum, onderzoek gedaan naar de noden, 
wensen en behoeften van naasten én cliënten tijdens een suïcidale crisis. 

 
In dit onderzoek is een psycho-educatieve cursus voor naasten van suïcidale cliënten ontwikkeld, die 
in de praktijk is getoetst. Een van de belangrijkste uitkomsten daarbij was dat naasten zeer blij zijn met 
het psycho-educatieve aanbod en de cursus waardeerden met een 8.3. Inmiddels is een 
implementatiesubsidie ontvangen om de cursus in Nederland verder te implementeren. 

 
 Psycho-educatieve cursus voor naasten 
 ZonMw artikel ‘Als een naaste aan suïcide denkt’ 

1.1 Afgeronde onderzoeksprojecten (6 projecten) 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/the-peer-specialist-possibilities-for-the-recovery-of-suicidal-care-consumers/
https://www.rug.nl/gmw/pedagogical-and-educational-sciences/research/ervaringsuicide/basismodule-suicidaliteit-eindversie-definitief-iii.pdf
https://www.kenniscentrumphrenos.nl/agenda-verslagen/verslag-van-congres-suicidepreventie-de-rol-van-de-ervaringsdeskundige/
https://www.rug.nl/gmw/pedagogical-and-educational-sciences/research/ervaringsuicide/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/the-importance-of-significant-others-and-of-peer-specialists-in-the-prevention-of-suicidality/
https://mediator.zonmw.nl/mediator-39/als-een-naaste-aan-suicide-denkt/
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Suicide Prevention Through Mass Media: Stimulating Help-Seeking Behavior 
Projectnummer 537001010 
Dr. G.B. van Leeuwen, Trimbos-instituut 
Budget: € 69.224,- 
Looptijd: 24 maanden 
Implementatievervolg: project 5370010111 

 
Het is bekend dat berichten in de media, zoals in krantenartikelen, over mensen die zichzelf doden 
kunnen leiden tot kopieergedrag. Er is minder bekend over óf en op welke manier berichten in de 
media ook zouden kunnen bijdragen aan het voorkómen van suïcide, doordat hierin het zoeken naar 
hulp wordt gestimuleerd. 

 
Uit dit onderzoek bleek dat massamedia eraan kunnen bijdragen dat mensen met suïcidaal gedrag 
hulp zoeken, o.a. door verhalen van mensen te publiceren die herstelden van hun suïcidaliteit (m.b.v. 
hulp) en door informatie over beschikbare hulpbronnen te bieden. Ook bleek dat 26% van de 
nieuwsberichten één of meer kenmerken bevatten die hulpzoekgedrag kunnen stimuleren. Informatie 
over beschikbare hulpbronnen werd het meest teruggevonden. Het is belangrijk om 
mediaprofessionals ervan bewust te maken dat (hun) berichtgeving effect heeft op suïcides. De 
inzichten uit dit onderzoek zijn daarom verwerkt in een factsheet voor mediaprofessionals en in een 
wetenschappelijk artikel. 

 
 Handreiking voor mediaprofessionals hoe zij het zoeken naar hulp bij suïcidaliteit kunnen 

stimuleren via hun berichten 
 ZonMw artikel ‘Media kunnen zelfdodingen helpen voorkomen’ 

 
 

The effect of multifaceted feedback in mental healthcare on the prevention of suicide using a clinical 
registry in the national suicide prevention action network of collaborating mental health care 
institutions (SUPRANET care), an implementation study 
Projectnummer 537001006 
Dr. R. Gilissen, 113 Zelfmoordpreventie 
Budget: € 399.392 
Looptijd: 48 maanden 
Implementatievervolg: project 5370010061 

 
Het doel van SUPRANET Care is een landelijk netwerk van en voor de GGZ. Het is reeds in oprichting 
als actienetwerk van 14 GGZ-instellingen verspreid over het land. Dit onderzoeksproject heeft als doel 
de SUPRANET Care activiteiten te onderbouwen door het onderzoeken van de haalbaarheid, impact 
en betekenis ervan. 

 
Resultaten zijn momenteel nog onder embargo. Data van GGZ-instellingen is verzameld in een 
landelijke database, waarin suïcide en suïcidepogingen betrouwbaar geregistreerd en 
gestandaardiseerd kunnen worden. Er is aangetoond dat het SUPRANET GGZ netwerk kan leiden tot 
meer kennis en naleving van de richtlijn suïcidaal gedrag bij GGZ-professionals en de registratie van 
suïcidepogingen kan verbeteren afhankelijk van bepaalde factoren per GGZ-instelling. Er is echter 
geen significante vermindering gevonden in het aantal suïcides. 

 
 Toolkit voor ggz professionals die helpt bij het herkennen, bespreekbaar maken en 

behandelen van suïcidaliteit 
 Webinar ‘Samenwerken met naasten bij suïcidaliteit’ 

 
 

Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research (CASPAR) – Smartphone-Enabled 
Safety Planning and Self-Monitoring for Suicidal Patients with Recurrent Depression in Mental Health 
Care 
Projectnummer 537001008 
Dr. W. van Ballegooijen, Vrije Universiteit Amsterdam 
Budget: € 399.564,- 
Looptijd: 58 maanden. 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/suicide-prevention-through-mass-media-stimulating-help-seeking-behavior/
https://www.trimbos.nl/docs/569875a1-2422-41fa-b05a-16e59265dae0.pdf
https://mediator.zonmw.nl/mediator-33/media-kunnen-zelfdodingen-helpen-voorkomen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/the-effect-of-multifaceted-feedback-in-mental-healthcare-on-the-prevention-of-suicide-using-a-clinic/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/the-effect-of-multifaceted-feedback-in-mental-healthcare-on-the-prevention-of-suicide-using-a-clinic/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/the-effect-of-multifaceted-feedback-in-mental-healthcare-on-the-prevention-of-suicide-using-a-clinic/
https://www.113.nl/de-suicidepreventie-toolkit-voor-de-ggz
https://www.youtube.com/watch?v=4KY_neu5_zE
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/continuous-assessment-for-suicide-prevention-and-research-caspar-smartphone-enabled-safety-pla/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/continuous-assessment-for-suicide-prevention-and-research-caspar-smartphone-enabled-safety-pla/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/continuous-assessment-for-suicide-prevention-and-research-caspar-smartphone-enabled-safety-pla/
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Implementatievervolg: project 5370010061 
 

Het inhoudelijk eindverslag is ingediend, maar moet nog beoordeeld worden door ZonMw. 
 

Suïcidaal gedrag is moeilijk te voorspellen en speelt zich vaak af buiten de behandelkamer. Een 
patiënt die zich in gesprek met de behandelaar nog goed voelt kan op een later moment alsnog een 
suïcidepoging doen. Om deze patiënten goed te kunnen helpen, ontwikkelen onderzoekers samen 
met patiënten een mobiel veiligheidsplan. Dit is een smartphone app, waarmee patiënten altijd een 
veiligheidsplan bij zich hebben in het geval van een crisis. Een tweede app krijgt monitoringfuncties. 

 
Uit dit onderzoek bleek dat de apps goed worden beoordeeld op gebruiksvriendelijkheid en 
clienttevredenheid. Een meta-analyse toonde aan dat gebruik van de veiligheidsplannen in 
behandeling het risico op suïcidaal gedrag verkleint. 15 van de 52 getrainde behandelaren hebben 
patiënten uitgenodigd om de apps te gebruiken. Dit aantal is laag vanwege gebrek aan tijd en het feit 
dat werken met een veiligheidsplan niet standaard is en extra werk oplevert. 

 
In juli 2020 is de werving gestopt vanwege moeizame inclusie en de omstandigheden rondom de 
coronapandemie. Het project heeft 18 deelnemers geïncludeerd, terwijl 60 deelnemers beoogd waren. 
De onderzoeksvragen kunnen grotendeels nog wel beantwoord worden. De tegenvallende inclusie 
heeft geen gevolgen voor VIMP-project 5370010061. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 10 maanden budgetneutraal verlengd, vanwege ziekte en 
zwangerschapsverlof van de AiO. 

 
 Twee apps met veiligheidsplan en monitoringfuncties voor patiënten 
 Training voor zorgprofessionals in het gebruik van de apps bij de behandeling 
 Artikel in Science Direct 

 
 

Prevention of Suicide Mortality in Noord Brabant: The Effect of Implementation of a Regional Suicide 
Prevention system. A staggered implementation stepped wedge trial 
Projectnummer 537001002 
Dr. I. Elfeddali, GGz Breburg Groep 
Budget: € 399.971,- 
Looptijd: 51 maanden 
Implementatievervolg: project 5370010021 

 
Het inhoudelijk eindverslag is ingediend, maar moet nog beoordeeld worden door ZonMw. 

 
GGz Breburg startte met de ketenpartners een regionaal suïcidepreventie project in Noord Brabant, 
gericht op monitoring, goede onderlinge samenwerking, snelle toegang tot zorg, en follow up van 
patiënten die risico lopen. Het patiënt perspectief wordt ingebracht door de Depressie Vereniging. 

 
Het SUPREMOCOL initiatief heeft een bruikbaar online monitoringssysteem opgeleverd, waarin 
personen met een verhoogd suïciderisico aangemeld kunnen worden door deelnemende 
ketenpartners. Er hebben zich bij het SUPREMOCOL zowel hulpverlenende als niet-hulpverlenende 
instanties aangesloten. In 2018 zijn de suïcidecijfers in Noord-Brabant voor het eerst sinds 2007 
gedaald; een trend die hopelijk door zal zetten. Voor de toekomst zou een verdere implementatie van 
deze werkwijze, het liefst gekoppeld aan bestaande systemen en in combinatie met individuele 
interventies, waar ook naasten bij betrokken worden, mogelijk waardevol kunnen zijn. Ook is er meer 
zicht op de lange termijn effecten nodig, dus de effecten na de termijn dat iedereen gewend is om met 
dit programma te werken. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 3 maanden budgetneutraal verlengd, vanwege latere oplevering 
monitoringssysteem en langere looptijd van de testfase. 

 
 Website ‘Regionaal project suïcidepreventie Noord-Brabant SUPREMOCOL’ 
 Online monitoringssysteem waarin personen met verhoogd suïciderisico aangemeld kunnen 

worden 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214782917301343
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/prevention-of-suicide-mortality-in-noord-brabant-the-effect-of-implementation-of-a-regional-suicide/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/prevention-of-suicide-mortality-in-noord-brabant-the-effect-of-implementation-of-a-regional-suicide/
https://www.ggzbreburg.nl/Suicidepreventie.aspx
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Targeting repetitive intrusive suicidal images and thoughts: towards a new suicide prevention strategy 
in recurrently depressed patients 

Projectnummer 537001003 
Dr. M. Sijbrandij, Vrije Universiteit Amsterdam 
Budget: € 392.237,- 
Looptijd: 63 maanden 
Verwachte einddatum 1-1-2022 

 
In dit project wordt onderzocht of suïcidale beelden en gedachten bij recidiverende depressieve 
patiënten onder behandeling samenhangen met de kans op suïcide, en of een duale taak met 
oogbewegingen (vgl. EMDR) deze suïcidale beelden en gedachten laat afnemen en de kans op 
suïcide verkleint. Als deze innovatieve methode effectief blijkt, kan zij worden aangeboden in de GGZ 
als aanvulling op bestaande behandeling van suïcidale patiënten. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 15 maanden budgetneutraal verlengd, vanwege de eis van de 
METC om eerst een pilotstudie uit te voeren voor de veiligheid van de interventie en vanwege grotere 
tijdsinvestering dan verwacht in de opzet van de infrastructuur bij de deelnemende instellingen. 

 
 Website van het project https://simagery.nl/ 

 

Ketamine as a treatment for suicidality 
Projectnummer 537001004 
Drs J.F.M. Strous, Universitair Medisch Centrum Groningen 
Budget: € 499.979,- 
Looptijd: 94 maanden 
Verwachte einddatum 11-9-2024 

 
Het doel van dit onderzoek is bepalen of ketamine effectief is als behandeling van suïcidaliteit. 
Ketamine is al in 1962 ontdekt, maar is tot op heden alleen geregistreerd als verdovingsmiddel en 
voor pijnbestrijding. Uit een aantal onderzoeken is gebleken dat ketamine helpt tegen depressiviteit en 
mogelijk ook tegen suïcidaliteit. In het onderzoek wordt het anti-suïcidale effect van éénmalige 
ketaminetoediening vergeleken met midazolam als placebo. 

 
Verlenging looptijd: Vanwege een arbeidsconflict kon het project geen doorgang meer vinden bij het 
AMC. Het project heeft een jaar stilgelegen en op 11-9-2020 een herstart gemaakt bij het UMCG. De 
looptijd moest opnieuw vastgesteld worden op 48 maanden. 

 
Neural predictors of suicide attempts and effects of treatment: towards clinically relevant brain data 
Projectnummer 537001005 
Marie-José van Tol, Universitair Medisch Centrum Groningen 
Budget: € 364.821 
Looptijd: 73 maanden 
Verwachte einddatum 1-12-2022/1-7-2023 

 
In dit project wordt onderzocht of hersenactiviteit tijdens het verwerken van negatieve emoties en het 
zich voorstellen van positieve emoties kan voorspellen of iemand in de toekomst weer suïcidaal 
gedrag laat zien. Daarnaast wordt bestudeerd of CGT invloed heeft op deze hersenactiviteit. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 13 maanden budgetneutraal verlengd. Het project heeft maanden 
stilgelegen omdat de onderzoekers vanwege Corona geen toegang hadden tot het UMCG. De inclusie 
is op 15-9-2020 weer gestart. In juli 2021 wordt bepaald of de inclusie van suïcidale patiënten volgens 
planning verloopt. Zo ja, dan wordt het project verder verlengd tot 1-7-2023. Zo niet, dan wordt het 
project in december 2022 afgerond. 

1.2 Lopende onderzoeksprojecten (6 projecten) 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/targeting-repetitive-intrusive-suicidal-images-and-thoughts-towards-a-new-suicide-prevention-strate/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/targeting-repetitive-intrusive-suicidal-images-and-thoughts-towards-a-new-suicide-prevention-strate/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/ketamine-as-a-treatment-for-suicidality-ketamine-trial-amsterdam-keta/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/neural-predictors-of-suicide-attempts-and-effects-of-treatment-towards-clinically-relevant-brain-da/
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 Vlog van ZonMw voorzitter Jeroen Geurts "Jeroen onderzoekt" 
 

Societal evaluation of processes, synergy and impacts of the projects to be granted in the ZonMw 
Suicide Prevention program 2016-2020 

Projectnummer 537001007 
Dr. S. Leone, Trimbos-instituut 
Budget: € 124.976,- 
Looptijd: 54 maanden 
Verwachte einddatum 1-5-2021 

 
Het Trimbos-instituut zal de projecten in het ZonMw-programma Suïcidepreventie monitoren en 
evalueren op twee thema’s. Het eerste is ‘maatschappelijke relevantie’, waarbij we processen 
evalueren. Ook trachten we synergie tussen de projecten te creëren, door (tussen)resultaten vanuit 
verschillende perspectieven (ervaringsdeskundigheid, beleid, praktijk en wetenschap) te belichten, op 
bijvoorbeeld werkconferenties. Het tweede thema is ‘gezondheidswinst en economische impact’. 
Projecten met een economische component worden meegenomen in een assessment van 
gezondheidswinst. 

 
Bij vier projecten zou een economische evaluatie uitgevoerd worden, maar door problemen met de 
dataverzameling is deze evaluatie momenteel alleen nog mogelijk bij project 537001003. Project 
531004004 is gewijzigd van een effectstudie naar een procesevaluatie en project 531004005 heeft 
geen controlegroep meer. Bij project 537001004 is de economische evaluatie nog mogelijk, maar dit 
project wordt pas op 11-9-2024 afgerond. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 6 maanden budgetneutraal verlengd. De projectduur is echter 
afhankelijk van andere projecten. Begin mei wordt het inhoudelijke rapport van de maatschappelijke 
evaluatie opgeleverd. Het rapport over de economische evaluatie volgt in een later stadium. 

 
 

Depression and Suicide Prevention in Higher Vocational Education 
Projectnummer 531004004 
Dr. K. Monshouwer, Trimbos-instituut 
Budget: € 299.998,- 
Looptijd: 51 maanden 
Verwachte einddatum 31-12-2021 
Implementatievervolg: project 5370010111 

 
Het doel van de subsidieaanvraag was om het integrale STORM-programma bestaande uit 4 
interventies (Serious game ‘Moving Stories’ voor universele preventie, leraren als Gatekeepers, 
Vroegsignaleringsvragenlijst en geïndiceerde CGT-interventie ‘Op Volle kracht’) op een aantal MBO- 
instellingen te implementeren en de effecten ervan te evalueren door gerandomiseerde vergelijking 
met een aantal controle-MBO-instellingen. 

 
Tijdens de uitvoering bleek de implementatie van de interventies Moving Stories en Op Volle Kracht 
niet goed mogelijk. Het MBO-schoolsysteem bleek niet passend voor de klassikale interventie Moving 
Stories, doordat studenten individuele trajecten volgen en de implementatie van Op Volle Kracht 
stagneerde vanwege de coronapandemie. De projectopzet is gewijzigd van een effectstudie naar een 
procesevaluatie. Het herziene onderzoeksvoorstel is voorgelegd aan twee commissieleden en 
goedgekeurd door ZonMw. De economische evaluatie die uitgevoerd zou worden door het Trimbos- 
instituut is door de wijzigingen niet meer mogelijk. De wijzigingen hebben geen invloed op het VIMP- 
project 5370010111. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 3 maanden budgetneutraal verlengd, vanwege aanpassing van het 
onderzoeksvoorstel. 

 
 Website https://stormaanpak.nl/ 
 Communicatiestappenplan voor scholen die met een suïcide te maken krijgen 

https://www.youtube.com/watch?v=G0vh8Lkm-5g&feature=youtu.be
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/societal-evaluation-of-processes-synergy-and-impacts-of-the-projects-to-be-granted-in-the-zonmw-sui/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/societal-evaluation-of-processes-synergy-and-impacts-of-the-projects-to-be-granted-in-the-zonmw-sui/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/depression-and-suicide-prevention-in-higher-vocational-education/
https://stormaanpak.nl/
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Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender (LGBT) youth through a 
web-based intervention addressing suicidality in relation to sexual and gender identity issues 
Projectnummer 531004005 
Dr. L. Baams, Rijksuniversiteit Groningen 
Budget: € 327.867,- 
Looptijd: 48 maanden 
Verwachte einddatum: 1-12-2021, met een go/no go moment op 1-3-2021 

 
Lesbische, homo- en biseksuele (LHB) jeugd doen 3 tot 5 keer vaker een suïcidepoging dan 
heteroseksuele jongeren; transgender (T) personen hebben 5 tot 10 maal zo vaak suïcidale 
gedachten. Er zal een web-based interventie ter voorkoming van suïcidaliteit onder LHBT-jongeren 
worden ontwikkeld in samenwerking met professionals en vrijwilligers in de gezondheidszorg, LHBT- 
jongeren en hun ouders, die gebaseerd is op bestaande effectieve online en face-to-face modules. 

 
Fase 1 van het project is succesvol afgerond. In deze fase zijn drie kwalitatieve studies uitgevoerd bij 
jongeren, ouders en professionals naar de achtergrond van zelfmoordgedachten, de formele en 
informele hulp die jongeren mogelijk hebben ontvangen of zochten, en wat hun ervaringen daarmee 
waren. De bevindingen uit de kwalitatieve studies zijn gebruikt als input voor de interventie. 113Online 
wil echter niet meer meewerken aan het project vanwege o.a. capaciteitsproblemen. Hierdoor kan 
fase 2, implementatie van de interventie en het uitvoeren van een RCT, niet uitgevoerd worden zoals 
was beoogd. 

 
Het project heeft een gewijzigd onderzoeksvoorstel ingediend en de organisatie ‘Praten Online’ 
benaderd. Zij zijn bereid om de interventie te implementeren op hun online platform. Omdat de inclusie 
moeizaam bleek is de RCT vervangen door een N=1 design, waardoor de controlegroep wegvalt. Het 
herziene onderzoeksvoorstel is voorgelegd aan twee commissieleden en goedgekeurd door ZonMw. 
Doordat de controlegroep ontbreekt is de economische evaluatie die uitgevoerd zou worden door het 
Trimbos-instituut (537001007) niet meer mogelijk. 

 
Voor het herziene onderzoeksvoorstel is een go/no go moment ingesteld in april 2021. Het project 
wordt gestopt als op dat moment blijkt dat minder dan 12 deelnemers zijn geworven of als deelnemers 
nauwelijks suïcidale gedachten rapporteren, wat betekent dat toch niet de juiste doelgroep wordt 
bereikt via Praten Online. 

 
 

 
Verhoging van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een actueel veiligheidsplan door 
implementatie van een mobiel veiligheidsplan in de GGZ 
Projectnummer 5370010061 
Dr. R. Gilissen, 113 Zelfmoordpreventie 
Budget: € 50.000,- 
Looptijd: 12 maanden 

 
Het inhoudelijk eindverslag is ingediend, maar moet nog beoordeeld worden door ZonMw. 

 
Het hoofddoel was het verhogen van het aantal cliënten in de GGZ dat in het bezit is van een 
veiligheidsplan. Het mobiele veiligheidsplan dat wordt gebruikt in de CASPAR studie, zou worden 
geïmplementeerd in minimaal 3 teams binnen minimaal 5 van de 15 GGZ instellingen die zijn 
aangesloten bij SUPRANET GGZ. 

 
Het project heeft in juni 2020 een gewijzigd onderzoeksvoorstel ingediend. Meerdere activiteiten 
konden niet uitgevoerd worden vanwege de coronapandemie. In plaats van face-to-face trainingen is 
op 9 november 2020 een webinar georganiseerd, waarin bij GGZ-professionals bewustzijn voor de 
veiligheidsplannen in het algemeen en het belang daarvan voor cliënten met suïcidaliteit wordt 
gecreëerd. De nieuwe doelstelling is dat tenminste 100 GGZ professionals uit minimaal 10 GGZ- 
organisaties deelnemen aan het webinar. Na afloop van het webinar worden evaluatievragen 

1.3 Afgeronde VIMP-projecten (1 project) 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/preventing-suicidality-among-dutch-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-lgbt-youth-through-a-web/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/gezondheidsbescherming/programmas/project-detail/preventieprogramma-5/preventing-suicidality-among-dutch-lesbian-gay-bisexual-and-transgender-lgbt-youth-through-a-web/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/verhoging-van-het-aantal-clienten-in-de-ggz-dat-in-het-bezit-is-van-een-actueel-veiligheidsplan-door/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/verhoging-van-het-aantal-clienten-in-de-ggz-dat-in-het-bezit-is-van-een-actueel-veiligheidsplan-door/
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verstuurd aan de deelnemers en zullen minimaal 10 deelnemers benaderd worden voor een 
uitgebreidere telefonische uitvraag. De kwantitatieve evaluatie is komen te vervallen. 

 
In totaal hebben 704 mensen deelgenomen aan het webinar. Het webinar is positief geëvalueerd door 
deelnemers (N=63). 94% gaf aan nieuwe kennis te hebben opgedaan, de inhoud van het webinar 
krijgt het rapportcijfer 8 en de sprekers een 8,3. Uit de telefonische interviews (N=10) blijkt dat het 
webinar het onderwerp goed op de kaart heeft gezet, het format voor een veiligheidsplan zeer 
behulpzaam werd gevonden en dat het format direct werd toegepast in de praktijk. 

 
 Webinar ‘Suïcideplan of Veiligheidsplan?’ over veiligheidsplannen voor GGZ-professionals 

 

 
De (verdere) professionalisering van familie-, naasten-, en cliënt ervaringsdeskundigheid bij 
suïcidepreventie 
Projectnummer 5370010011 
DR. D.D. van Bergen, Rijksuniversiteit Groningen 
Budget: € 39.700,- 
Looptijd: 18 maanden 
Verwachte einddatum 1-5-2021 

 
Doelstellingen: Het (verder) professionaliseren van suïcidepreventie door: 
1. De scholing en ondersteuning van naasten en het actief betrekken van familie en 
ervaringsdeskundigen in de behandeling van suïcidaliteit. 
2. Het ontwikkelen van een gericht lesaanbod voor studenten i.o. tot gecertificeerd (cliënt) 
ervaringsdeskundige, en hun docenten coachen (mbo en hbo scholen). 
3. Coaching en kennisoverdracht bij teammanagers bij ggz-instellingen op het thema “suïcidepreventie 
vanuit ervaringsdeskundigheid”. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 6 maanden budgetneutraal verlengd, vanwege het online lesgeven 
door corona. Daarnaast zijn opleidingscoördinatoren van mening dat een groep die net gestart is 
(sept) niet zo geschikt is omdat de studenten elkaar eerste een beetje moeten hebben leren kennen 
voordat men het onderwerp van de eigen suïcidaliteit bespreekt. 

Voorbereiding van de implementatie van een integrale suïcidepreventie aanpak in de regio’s Noord- 
Brabant, Haaglanden en Rijnmond 
Projectnummer 5370010021 
Dr. I. Elfeddali, GGZ Breburg 
Budget: € 75.000,- 
Looptijd: 12 maanden 
Verwachte einddatum 1-9-2021 

 
Het einddoel van het project is de landelijke uitrol en het gebruik van het Supremocol 
monitoringsysteem, gecombineerd met de SuNa casemanagement aanpak. Door de beoogde 
gecombineerde aanpak bestaand uit Supremocol en SuNa ontstaat een integrale keten van 
suïcidepreventie voor mensen met suïcidale gedachten én mensen die een poging tot suïcide hebben 
gedaan, waarbij tevens aandacht is voor de ondersteuning van naasten. Twee SuNa projecten uit het 
programma Actieprogramma lokale initiatieven mensen met Verward Gedrag zijn hierbij betrokken. 

 
 

Implementatie van kennis over hoe te communiceren over suïcide: een stappenplan voor (STORM- 
)scholen 
Projectnummer 5370010111 
Dr. G.B. van Leeuwen, Trimbos-instituut 
Budget: € 47.650,- 
Looptijd: 17 maanden 
Verwachte einddatum 1-7-2021 

1.4 Lopende VIMP-projecten (3 projecten) 

https://www.supranetggz.nl/nieuws/terugkijken-webinar-suicideplan-of-veiligheidsplan/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/de-verdere-professionalisering-van-familie-naasten-en-client-ervaringsdeskundigheid-bij-suicid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/de-verdere-professionalisering-van-familie-naasten-en-client-ervaringsdeskundigheid-bij-suicid/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/voorbereiding-van-de-implementatie-van-een-integrale-suicidepreventie-aanpak-in-de-regios-noord-bra/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/voorbereiding-van-de-implementatie-van-een-integrale-suicidepreventie-aanpak-in-de-regios-noord-bra/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/implementatie-van-kennis-over-hoe-te-communiceren-over-suicide-een-stappenplan-voor-storm-scholen/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/suicidepreventie/implementatie-van-kennis-over-hoe-te-communiceren-over-suicide-een-stappenplan-voor-storm-scholen/


Het doel van dit implementatieproject is dat na 12 maanden de deelnemende Brabantse mbo-
scholen beschikken over een suïcide communicatie-stappenplan. Daarnaast worden een format 
voor een stappenplan, een korte handleiding en voorbeeld-plannen landelijk verspreid naar andere 
mbo- scholen, én scholen in het VO, HBO en WO, via opname in de handreiking van 113 “Als ik 
kan zeggen wat ik denk”. 

 
Verlenging looptijd: Het project is 5 maanden budgetneutraal verlengd, omdat het inplannen 
van interviews met MBO scholen momenteel lastig is door corona. 
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Bijlage 2 
 
Commissieleden Programma Suïcidepreventie 
 
Bert van Hemert (voorzitter) 
Diana van Bergen  
Rob Bovens  
Inge Bruggers 
Stynke Castelein  
Eric Ettema 
Marion Ferber  
Jos de Keijser 
Christine Meijer  
Jaap van Weeghel 
 
Geïnterviewde projectleiders 
 
Diana van Bergen: 537001001 - De (verdere) professionalisering van familie-, naasten-, en cliënt 
ervaringsdeskundigheid bij suïcidepreventie 
 
Iman Elfeddali: 537001002 - Prevention of Suicide Mortality in Noord Brabant: The Effect of 
Implementation of a Regional Suicide Prevention  system. A staggered implementation stepped 
wedge trial 
 
Jaël van Bentum (vervangster van Projectleider Kirsten Sijbrandij). 537001003 - Targeting repetitive 
intrusive suicidal images and thoughts: towards a new suicide prevention strategy in recurrently 
depressed patients 
 
Jurriaan Strous: 537001004 - Intranasal ketamine & Acute suicidality Efficacy and Mechanism of 
Action KETA (Ketamine Trial Amsterdam) 
 
Marie-José van Tol: 537001005 - Neural predictors of suicide attempts and effects of treatment: 
towards clinically relevant brain data 
 
Renske Gilissen: 537001006 -The effect of multifaceted feedback in mental healthcare on the 
prevention of suicide using a clinical registry in the national suicide prevention action network of 
collaborating mental health care institutions (SUPRANET care), an implementation study 
 
Wouter van Ballegooijen: 537001008 - Continuous Assessment for Suicide Prevention and Research 
(CASPAR) – Smartphone-Enabled Safety Planning and Self-Monitoring for Suicidal Patients with 
Recurrent Depression in Mental Health Care 
 
Hans van der Weijden:537001009 - The importance of significant others in the prevention of suicidality 
 
Lonneke van Leeuwen: 537001010 - Suicide Prevention Through Mass Media: Stimulating Help-
Seeking Behavior  
 
Karin Monshouwer: 531004004 - Depression and Suicide Prevention in Higher Vocational Education 
 
Laura Baams: 531004005 - Preventing suicidality among Dutch Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender (LGBT) youth through a web-based intervention addressing suicidality in relation to 
sexual and gender identity issues 
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