
Suïcide(poging) 

Rubriekhouder: Mevrouw dr. G.A. Donker, (NIVEL)(1978-2017) 

 

Inleiding 
 
In overleg met de Inspectie voor de Gezondheidszorg wordt dit onderwerp sinds 1978 in de peilstations 
onderzocht. 
Ook in instellingen (ziekenhuizen, gevangenissen) wordt onderzoek over suïcide verricht. Op deze wijze 
wordt getracht inzicht te krijgen in de omvang, trend en overige aspecten van de suïcide(poging). 

 

Methode 
 
De naam van de rubriek is tevens de definitie. Het gaat primair om de intentie van de patiënt, met de 
mogelijkheid dat suïcide het gevolg is van de handeling. 
Van de Inspectie voor de Gezondheidszorg kwam tegelijkertijd het verzoek aanvullende gegevens te 
verzamelen over de gemelde gevallen. Hiertoe is een vragenformulier opgesteld. Op dit formulier staat 
onder meer de vraag of de poging al dan niet geslaagd is en op welke wijze de poging is uitgevoerd. 
Tevens worden vragen gesteld over patiënt- en zorgkenmerken, waaronder contacten met de medische 
sector voorafgaande aan de suïcide(poging). 

 

Resultaten 
 
Het absolute aantal meldingen (dat is niet gelijk aan het aantal patiënten, recidieven zijn niet zeldzaam) 
bedroeg in de jaren 2008-2017 respectievelijk   28, 40, 46, 33, 39, 67, 81, 65, 55 en 62. 
Het aantal pogingen per provinciegroep en adressendichtheid per 10.000 inwoners is in tabel 10.1 te 
vinden. Deze uitsplitsing in subgroepen heeft gezien de lage frequentie beperkte waarde. In 2008 en 2011 
wordt het laagste aantal suïcide(pogingen) gemeld van de laatste 10 jaar en in 2014 het hoogste aantal. 
Analyse naar geslacht (hier niet getoond) leert dat de stijging in de jaren 2012-2014 vooral door mannen 
veroorzaakt wordt. Wanneer naar de adressendichtheid gekeken wordt, dan worden in de meeste jaren 
de meeste suïcidepogingen gemeld in de grote steden, maar in 2017 is dat niet het geval. De distributie 
naar provinciegroep vertoont een minder consistent beeld, mogelijk wegens de kleine aantallen. In 2017 
was het aantal suïcide(pogingen) in het noorden en oosten van Nederland het hoogst. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabel 12.1 Aantal suïcide(pogingen) per provinciegroep naar adressendichtheid en voor Nederland per 

10.000 inwoners, 2008-2017 

 
            

  provinciegroep  adressendichtheid Nederland 

            

            

  N O W Z  1* 2* 3*   

            

            

2008  1 3 4 2  1 3 4  3 

2009  3 4 5 3  3 3 7  4 

2010  5 2 5 3  4 3 7  4 

2011  3 1 4 3  3 3 4  3 

2012  4 5 4 6  3 6 3  4 

2013  7 4 7 9  5 7 8  7 

2014  11 3 8 7  4 8 11  8 

2015  11 4 8 5  6 7 5  7 

2016  6 4 4 7  5 5 5  5 

2017  7 7 3 6  3 6 5  5 

            

*  1: ≤500/km
2
  2: 500-2500/km

2
   3: ≥2500/km

2 

 

Figuur 10.1 laat de aanvankelijke geleidelijk dalende trend van de incidentie van suïcidepogingen 

geregistreerd in de huisartspraktijk over een periode van 34 jaar zien. Van 2003 tot 2012 was de 

incidentie met kleine fluctuaties stabiel. In 2013 was deze duidelijk hoger en in 2014 is de incidentie het 

hoogst van de afgelopen 10 jaar. De incidentie in 2015 is lager en de daling zet zich voort in 2016 en 

stabiliseert in 2017, maar de incidentie is in 2017 nog steeds hoger dan in de periode 2008-2012. 

 

Figuur 10.1 Aantal suïcide(pogingen) voor heel Nederland per 10.000 inwoners, 1979-2017 

 

 



 
 

 

 

Leeftijdsverdeling 
 

In 2017 is het aantal suïcide(pogingen) net als in 2016 het hoogst in de leeftijdsgroep 15-19 jaar, doch 

door de jaren heen is er een sterke fluctuatie in piekleeftijden. Wel is door de jaren heen het aantal bij de 

jongste (10-14 jaar) en de oudste leeftijdsgroep (≥65 jaar) het laagst en in 2017 was dat ook het geval.  

 
In tabel 10.2 en figuur 10.2 is de frequentie per 100.000 inwoners per leeftijdsgroep opgenomen voor de 

laatste 10 jaar. 

 

Tabel 10.2 Aantal suïcide(pogingen) naar leeftijdsgroep, per 100.000 inwoners, 2008-2017 

 
           

leeftijdsgroep 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

           

           

10-14 (15) (43) (13) (31) (17) (16) (31) (17) (28) - 

15-19 (30) (14) 67 (16) (54) (66) (47) (67) 88 141 

20-24 (17) (62) (41) (32) (54) 150 (63) 85 73 87 

25-34 33 47 78 (32) (8) 43 95 76 76 54 

35-44 43 47 (22) (27) 89 88 140 81 64 49 

45-54 62 43 70 63 46 132 167 158 60 101 

55-64 (22) 48 (13) (22) 53 86 42 32 28 49 

≥65 (13) 28 36 (24) 29 28 36 50 41 28 

           

Aantallen tussen haakjes betreffen minder dan 5 meldingen. 

 

Figuur 12.2  Aantal suïcide(pogingen) naar leeftijdsgroep, per 100.000 inwoners, 2008-2017 

 

 



 

 

 

Extrapolatie 
 

Figuur 12.3  Extrapolatie van aantallen suïcide(pogingen) op de Nederlandse bevolking 2008-2017 

 
         

   frequentie   Nederland** 

  incidentie (per 10.000)*   (absolute aantallen) 

         

         

rubriek    totaal    totaal 

jaar    (m+v)    (m+v) 

         

         

suïcide (pogingen)        

2008    3    5.000 

2009    4    7.000 

2010    4    7.000 

2011    3    5.000 

2012    4    7.000 

2013    7    12.000 

2014    8    13.000 

2015    7    12.000 

2016    5    8.000 

2017    5    9.000 

         

* aantal suïcide(pogingen) per 10.000 inwoners (gegevens peilstations) 

** extrapolatie van de aantallen op de Nederlandse bevolking (van het betreffende jaar), afgerond op duizendtallen 

 

Discussie 
 
De cijfers van 2014 laten het hoogste aantal suïcide(pogingen) in Nederland in de afgelopen 10 jaar zien; 

in 2015 is dat wat lager, in 2016 heeft de dalende trend zich voortgezet en in 2017 is deze gestabiliseerd.  

In 2017 was het hoogste aantal in de leeftijdsgroep 15-19 jaar net als in 2016. Met betrekking tot 

leeftijdsgroepen is de uitsplitsing van beperkte waarde vanwege de geringe absolute aantallen en de 

hierbij gemakkelijk optredende schommelingen. Door de jaren heen komt geen duidelijke 

voorkeursleeftijd uit de registratie naar voren, maar wel zijn de aantallen duidelijk lager bij de jongste 

(≤15 jaar) en oudste (≥65 jaar) leeftijdsgroepen. In 2017 was dat ook het geval. De ook door het CBS 

gerapporteerde stijgende trend onder tieners van de laatste jaren eist aandacht voor mogelijke preventie 

(www.cbs.nl). 

De stijgende trend in de periode 2008-2014 wordt vooral bij mannen geobserveerd en wordt minder vaak 

dan voor 2007 als onderdeel van een daaraan voorafgaande depressie door huisartsen herkend, zo leert 

een analyse van ruim 30 jaar registratie van suïcide in de peilstations, die in 2016 gepubliceerd werd in de 

BMJ Open.1 In 2017 is ook de rubriek depressie gestart in samenwerking met 113 zelfmoordpreventie 



voor een bredere invalshoek betreffende het herkennen van suïciderisico (zie hoofdstuk 9). De studie 

opzet is in 2017 gepubliceerd. 

 

Deze rubriek wordt in 2018 voortgezet. 
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