
9 Suïcidale gedachten bij depressie 

Rubriekhouder: Dr. D. de Beurs, Nivel (2017) in samenwerking met 113zelfmoordpreventie. 

 

Inleiding 
 
(Inter)nationale richtlijnen adviseren hulpverleners om bij patiënten met een depressie vaak naar 

suïcidale gedachten te vragen.  De huisarts speelt een belangrijke rol op dit gebied. Alle patiënten die zorg 

zoeken rondom depressieve gevoelens of een depressieve stoornis zullen als eerste naar de huisarts gaan. 

Toch is praten over suïcidaliteit zowel voor de patiënt als voor de huisarts lastig. Patiënten kunnen zich 

schamen, en de hulpverleners weten niet altijd goed hoe ze dit gevoelige onderwerp moeten aansnijden. 

 

De rubriek suïcide van de peilstations vraagt na een suïcide(poging) aan de huisarts om na te gaan 

wanneer het laatste consult was voor deze gebeurtenis en of de patiënt toen depressief was. Zo weten 

we dat de helft van de patiënten  een maand voor de suïcide nog bij de huisarts komt, maar dat dit risico 

in slechts 30 % van de gevallen herkend werd.15 
 

113zelfmoordpreventie is een landelijke organisatie die een voortrekkersrol heeft in suïcide preventie. 

Een van de initiatieven begonnen in september 2016 in 6 Nederlands regio´s is SUPRANET community. 

Begeleid door 113zelfmoordpreventie werken huisartsen, GGD ’s en gemeenten samen om suïcide 

preventie in de regio te verbeteren. Een belangrijk onderdeel van SUPRANET community is het verbeteren 

van de signalering en  behandeling van suïcidale gedachten bij consulten voor depressie.  

 

Om de zorg voor suïcidale patiënten van huisartsen te verbeteren is het van belang de zorg over langere 

tijd te monitoren. In de in 2017 nieuwe gestarte depressie rubriek monitoren we bij hoeveel patiënten 

met een depressie de huisarts vraagt naar suïcidale gedachten. We maken een onderscheid tussen 

patiënten met een nieuwe episode van depressie en patiënten die voor een herhaalconsult komen. Als de 

huisarts vraagt naar suïcidale gedachten, dan vragen we vervolgens naar het antwoord van de patiënt. 

Vraagt de huisarts niet naar suïcidale gedachten, dan vragen we wat de overwegingen waren van de 

huisarts om het niet te doen. We vragen ook welke vervolgacties de huisarts heeft ondernomen. 

 

Door dit langdurig te monitoren krijgen we een beeld of over de kwaliteit van de huisartsenzorg voor 

depressieve patiënten met mogelijk suïcidale gedachten. In dit jaarverslag rapporteren we  globaal over 

de uitkomsten, een completere analyse zal in een wetenschappelijk tijdschrift worden gepubliceerd. 

 

Methode 
 

Bij een consult met een depressieve patiënt registreert de huisarts ICPC code P76. Bij zowel nieuwe 

patiënte met depressie als bij reeds langer bekende depressie wordt de peilstationsmodule voor 

depressie getriggerd en wordt een vragenlijst aangeboden met enkele vragen omtrent suïcidale 

gedachten. Eerst wordt er gevraagd of de huisarts naar suïcidale gedachten heeft gevraagd. Zo nee, dan 

wordt gevraagd wat de overwegingen daarvoor waren. Zo ja, dan wordt gevraagd wat de patiënt voor 

antwoord gaf, wat de inschatting van het suïcide risico was, waarop de huisarts dit oordeel heeft 

gebaseerd en wat de eventuele vervolgstappen waren. De vragenlijst wordt bij nieuwe en bekende 

patiënten met depressie aangeboden, omdat er aanvankelijk geen of beperkt suïciderisico kan zijn en 

later wel en vice versa.  



 
Resultaten 
 

De huisartsen rapporteren in 2017 in totaal 1104 patiënten met depressie, waarvan 302 (27,4%) met een 

nieuwe episode. Van deze patiënten kwamen 1081 vragenlijsten binnen (98%). Uit deze vragenlijsten 

blijkt dat huisartsen bij 65.8% van de nieuwe gevallen naar suïcidaliteit vragen en bij 33 % van de 

patiënten met een bestaande episode. Van alle naar suïcidaliteit bevraagde depressieve patiënten geeft 

38% aan dat ze suïcidale gedachten hebben. 

 
Leeftijds- en geslachtverdeling 
 
Van de in totaal 1104 gerapporteerde patiënten is 64,5% vrouw (N=712) en 35,5% man (N=392). Van de 

302 patiënten met een nieuwe episode depressie is 62,9% vrouw (N=190) en 37,1% man (N=112). De 

hoogste prevalentie (mannen en vrouwen) wordt gevonden in de leeftijdsgroep 45-54 jaar (tabel 9.3). 

Voor vrouwen ≥85 jaar wordt ook een hoge prevalentie gevonden van 202 per 10.000 (niet in tabel). 

 

Tabel 9.3 Aantal patiënten met depressie dat de huisarts bezoekt naar leeftijdsgroep, per 10.000 inwoners, 2017. 

 
leeftijdsgroep 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 34-44 45-54 55-64 ≥65 

Jaar 
2017 (3) 56 91 115 109 120 144 114 111 

Aantallen tussen haakjes betreffen minder dan 5 meldingen. 

 
Extrapolatie  
 
Tabel 9.2 Extrapolatie van gevonden prevalenties depressie op de Nederlandse bevolking in 2017 

 
    frequentie     Nederland** 

   prevalentie (per 
10.000)* 

    (absolute 
aantallen) 

Depressie M V   totaal   M V  totaal 

Jaar     (m+v)      (m+v) 

2017 67 123   95   57.000 106.000  162.000 

* aantal influenza (achtige ziektebeelden) per 10.000 inwoners (gegevens peilstations) 

** extrapolatie van de incidenties van patiënten die de huisarts consulteren op de Nederlandse bevolking (van het 

betreffende jaar), afgerond op duizendtallen 

 
 

Discussie 
 

Het merendeel van de patiënten met een nieuwe depressie wordt gevraagd naar suïcidale gedachten. Bij 

herhaal consulten is dit aanzienlijk lager. Het aantal vrouwen dat de huisarts consulteert met depressie is 

groter dan het aantal mannen, zoals ook reeds uit eerder onderzoek bekend. Verder valt op dat er een 

piekleeftijd is op middelbare leeftijd, maar voor vrouwen ≥85 jaar is er ook een erg hoge prevalentie. 

Velen van hen hebben in die fase het verlies van een partner en/of andere naasten en ook van 

gezondheid te verwerken. Opvallend is de hoge prevalentie en incidentie in het noorden van het land. Het 



aantal suïcidepogingen is in die regio in 2017 ook relatief hoog (zie hoofdstuk suïcide(poging) in dit 

jaarrapport). Dat vraagt om extra aandacht voor mogelijke preventie en interventies in deze regio.  

 

Deze rubriek wordt in 2018 gecontinueerd. 
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