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De impact van suïcide
Veertig procent van de mensen die suïcide pleegt, is in behandeling in de ggz. Auteur 

Ilana Buijssen hield in opdracht van GGz Breburg interviews met ggz-professionals over de 

impact die een suïcide op hen heeft. Ook voor huisartsen levert dit waardevolle kennis op.
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Het is een treffende titel: Pijn aan de zijlijn. Bij suïcide is 
de aandacht immers primair gericht op de suïcidepleger 
en diens naasten. Maar van de ruim 1.800 mensen die 
jaarlijks door suïcide overlijden, is zo’n veertig procent in 
behandeling binnen de ggz. De behandelaars krijgen er 
dus ook mee te maken en dit kan een enorme impact op 

hen hebben. Inderdaad ‘slechts’ pijn aan de zijlijn, maar 
daarmee verdient het nog wel degelijk de aandacht die 
het boek met deze titel eraan geeft. 

Mooi is dat het geen theoretische beschouwing is, maar 
een verzameling interviews met diverse professionals 
binnen GGz Breburg: ervaringsdeskundige, verpleeg-
kundige, psychiater, verpleegkundig specialist, geestelijk 
verzorger, ggz-psycholoog, vrijwilliger ggz, orthopeda-
goog. Ook een hulpverlener 113, een vrijwillige van de 
luisterlijn en een ex-cliënt komen aan het woord. 

Taboe
Iedereen reageert anders op een suïcidepoging, schrijft 
Buijssen. “Maar de eerste reflex van iedereen is wel: wat 
heb ik niet goed gedaan”, zegt bestuurder Alex de Ridder 
van GGz Breburg. “Die reactie herken ik als psychiater 
natuurlijk, je kijkt naar jezelf. Daarnaast zie je ook ver-
driet, machteloosheid en boosheid op de cliënt.”

Is die eerste reflex onterecht? “Ik twijfel niet aan de inten-
tie en de kwaliteit van de hulpverleners in de ggz”, zegt 
De Ridder, “en er is veel meer dan die vraag alleen. Maar 
het is altijd goed om zelfkritisch te zijn en suïcide- 
preventie kan beter. Een belangrijk probleem is het taboe, 
de drempel om hulp te vragen als je suïcidale gedachten 
hebt. Dat veertig procent van de mensen die door suïcide 
overlijden in behandeling is in de ggz betekent dat zestig >>
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De huisarts moet zich 
niet laten vangen in het 
suïcidale web en dan te 
laat verwijzen

Ilana Buissen schreef het boek op basis van interviews met 

medewerkers van GGz Breburg.


