Registratie van suïcidepogingen in
Vlaanderen
Informatiebrochure voor patiënten

Beste patiënt

De registratie van suïcidepogingen in Vlaanderen is een integraal onderdeel van het
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en vormt de basis voor optimale zorg voor specifieke
risicogroepen.

In 1998 gaf het Vlaams ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin aan de
Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de UGent de opdracht om in enkele Vlaamse
ziekenhuizen een registratieonderzoek naar het aantal suïcidepogingen op te starten.

In de Vlaamse ziekenhuizen worden jaarlijks meer dan 10.000 patiënten na suïcidepogingen behandeld .

Dit ziekenhuis levert gegevens aan voor het onderzoek naar suïcidepogingen in
Vlaanderen. Het onderzoek werd goedgekeurd door het Ethisch Comité van dit
ziekenhuis.

SAP 12210

Wat zijn de doelstellingen van het onderzoek?
 Verzamelen van nauwkeurige gegevens omtrent het voorkomen en de context van
suïcidepogingen in Vlaanderen.
 In kaart brengen van trends doorheen de tijd.
 Het aanleveren van relevante informatie voor het suïcidebeleid van de Vlaamse
regering.
 Het optimaliseren van de zorg voor patiënten na een suïcidepoging.

Wat is een suïcidepoging (zelfmoordpoging)
 Het is een handeling met een niet-fatale afloop.
 Het is een opzettelijke en weloverwogen handeling.
 De persoon weet dat de handeling hem/haar fysieke schade kan toebrengen en
mogelijks de dood tot gevolg kan hebben.

Opmerkingen
De gegevens voor dit onderzoek worden geregistreerd en vertrouwelijk doorgegeven.
Indien u het daarmee oneens bent, kan u contact opnemen met de psychologen:
 059 41 43 00 (psycholoog ZE 620)
 059 41 43 04 (psycholoog ZE 610).

Neem gerust contact op met de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek als u meer
informatie wenst omtrent de preciese gegevens die geregistreerd worden en de
procedure waarmee we absolute anonimiteit garanderen.

Ook met andere vragen kan u steeds terecht bij de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek.
Eenheid voor Zelfmoordonderzoek
Eva De Jaegere
E-mail: Eva.DeJaegere@ugent.be
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