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1 Inleiding

1.1 Aanleiding voor het rapport

Geslaagde suïcides

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreert hoeveel mensen per jaar een 
geslaagde suïcide poging hebben ondernomen (‘niet-natuurlijke dood’) (www.cbs.nl). 
Dat waren 1.572 personen in 2005, ofwel 11,8 mensen per 100.000 van de bevolking 
van 15 jaar en ouder. Mannen plegen vaker suïcide dan vrouwen: 1.073 mannen 
tegenover 499 vrouwen, ofwel 16,4 mannen tegenover 7,4 vrouwen per 100.000 van 
de bevolkingsgroep van 15 jaar en ouder. Bij de mannen plegen degenen van 80 jaar 
en ouder relatief vaak suïcide: 27,4 per 100.000 van de overeenkomstige bevolkings-
groep. Bij de vrouwen komt  een geslaagde suïcide het vaakst voor in de leeftijd van 
50 tot 60 jaar: 9,4 per 100.000. Een trendanalyse in de periode 1996-2005 laat zien 
dat het nationale suïcide cijfer licht daalt: van 12,5 per 100.000 van de bevolking van 
15 jaar en ouder in 1996 tot 11,8 per 100.000 in 2005. In absolute aantallen omvat de 
daling overigens slechts vijf personen. 

Onderrapportage
De sterfte aan suïcide wordt, zo veronderstelt men, ondergerapporteerd (www.natio-
naalkompas.nl). Dat komt omdat het soms niet duidelijk is of het om een natuurlijke 
of een niet-natuurlijke dood gaat. Ook worden zelfdodingen vaak niet opgemerkt bij 
verkeers-, privé- en bedrijfsongevallen. Desondanks zijn bovengenoemde CBS-cijfers 
de enige landelijke cijfers over het aantal geslaagde suïcide pogingen in Nederland. 
Een globale vergelijking van deze cijfers met die van het buitenland laat zien dat 
Nederland een middenpositie inneemt (Levi et al., 2003). 

Suïcide gedachten en suïcide pogingen

Uit ziekenhuisregistraties blijkt dat veel meer mensen worden opgenomen vanwege 
een zelftoegebracht letsel, bijvoorbeeld als gevolg van een suïcide poging of auto-
mutilatie (9.200 personen, ofwel 57 mensen per 100.000 van de bevolking per jaar). 
Vrouwen komen vaker vanwege deze reden in het ziekenhuis: 6.100 vrouwen tegen-
over 3.100 mannen, ofwel 76 vrouwen tegenover 39 mannen per 100.000 van de 
overeenkomstige bevolkingsgroep. Ondanks dat het aantal zelftoegebrachte letsels 
onder vrouwen hoger is dan onder mannen, hebben deze onder mannen vaker een 
dodelijke afloop (www.nationaalkompas.nl). 
 Suïcide gedachten en suïcide pogingen zonder ziekenhuisopname tot gevolg, 
worden niet in registraties vastgelegd. Om hiervan een goed beeld te krijgen is 
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daarom grootschalig bevolkingsonderzoek nodig. Een recente bestudering van de 
literatuur laat zien dat er nagenoeg niets bekend is over het vóórkomen, ontstaan 
en beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen in de Nederlandse bevolking. 
De Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (Nemesis) biedt echter de 
mogelijkheid hierop meer zicht te krijgen. Dit vormde aanleiding van het Ministerie 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) om de onderhavige studie te finan-
cieren. 
 Informatie over het vóórkomen, ontstaan en beloop van suïcidaliteit (in dit 
rapport aangeduid als suïcide gedachten en suïcide pogingen) in de bevolking is 
belangrijk, omdat suïcide gedachten en suïcide pogingen uitingen zijn van ernstig 
lijden (Kessler et al., 2005) en mensen met deze gedachten en pogingen een sterk 
verhoogde kans hebben om daadwerkelijk suïcide te plegen (Wang en Mortensen, 
2006; Kessler et al., 1999: referenties 2-4; Suominen et al., 2004). Het in kaart 
brengen van risicogroepen en risico-indicatoren van suïcidaliteit is nuttig voor 
behandelaars, preventiewerkers en beleidsmakers. Deze informatie kan behandelaars 
helpen suïcidaliteit bij patiënten vroegtijdig te herkennen. Het is nodig om preven-
tiecampagnes gericht vorm te kunnen geven, en het helpt beleidsmakers om gefun-
deerde keuzes te maken voor toekomstig onderzoek naar suïcidaliteit en om nieuwe 
interventies op dit gebied te stimuleren. Kennis van het beloop van suïcidaliteit is 
uiteraard ook bruikbaar voor behandelaars bij het maken van behandelplannen. 

1.2 Onderzoeksvragen

De volgende onderzoeksvragen staan in dit rapport centraal:
1 Hoe vaak komen suïcide gedachten en suïcide pogingen voor in de bevolking?
2  Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor suïcide gedachten en suïcide 

pogingen?
3 Hoe vaak ontstaan voor het eerst suïcide gedachten en suïcide pogingen?
4  Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor het ontstaan van nieuwe suïcide 

gedachten en suïcide pogingen?
5 Hoe ziet het beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen eruit?

Voor beantwoording van deze vragen is gebruik gemaakt van gegevens uit Nemesis, 
de eerste landelijke bevolkingsstudie naar psychische stoornissen en suïcidaliteit in 
de volwassen Nederlandse bevolking.

Risicogroepen zijn vastgesteld aan de hand van sociaaldemografische kenmerken. 
Risico-indicatoren hebben betrekking op kwetsbaarheidindicatoren en ziektegerela-
teerde kenmerken. Kwetsbaarheidindicatoren zijn bijvoorbeeld negatieve levensge-
beurtenissen, jeugdtrauma’s en sociale steun. Voorbeelden van ziektegerelateerde 
kenmerken zijn psychische stoornissen, lichamelijke aandoeningen, en eerdere 
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suïcide gedachten of pogingen. In dit rapport is er bewust voor gekozen een waaier 
aan mogelijke risicogroepen en risico-indicatoren van suïcidaliteit te onderzoeken, 
omdat er nog zo weinig bekend is op dit gebied. De analyses hebben daarmee een 
exploratief karakter. 
 Bij onderzoeksvraag 4 ging het ons niet alleen om de vraag welke groepen 
en indicatoren een verhoogde kans hebben op het ontstaan van nieuwe suïcide 
gedachten en suïcide pogingen, maar ook om de vraag hoeveel procent van het 
ontstaan van suïcidaliteit in de bevolking gereduceerd kan worden wanneer een 
risico-indicator volledig geëlimineerd zou kunnen worden of wanneer de nadelige 
effecten van een risico-indicator volledig weggenomen zouden kunnen worden. 
 Bij onderzoeksvraag 5 is niet alleen het beloop van suïcidaliteit in kaart gebracht, 
maar is ook onderzocht welke risicogroepen en risico-indicatoren verband houden 
met een verslechtering of een verbetering van de problematiek. Om een voorbeeld 
te geven: welke volwassenen met suïcide gedachten hebben een verhoogde kans om 
twee jaar later een suïcide poging te ondernemen? 

1.3 Literatuuroverzicht1

Bevolkingsonderzoek naar het vóórkomen en vooral naar het ontstaan en beloop 
van suïcide gedachten en suïcide pogingen bij volwassenen is beperkt (zie bijlage 1 
voor een beschrijving van de literatuursearch). Onderstaand literatuuroverzicht spitst 
zich toe op bevolkingsonderzoek. Resultaten uit registratieonderzoek worden alleen 
besproken als bevolkingsonderzoek nagenoeg ontbreekt. Registratieonderzoek heeft 
als belangrijk nadeel dat het betrekking heeft op selectieve groepen (bijvoorbeeld 
volwassenen die vanwege hun suïcidepoging zijn opgenomen in een ziekenhuis) en 
dus niet generaliseerbaar is naar de algemene bevolking. 
 Nederlands onderzoek beperkt zich tot het vóórkomen van suïcide pogingen in een 
comorbiditeitsregistratie van huisartsenpraktijken en dateert van meer dan 25 jaar 
geleden (Gezondheidsraad, 1986). Dit was mede aanleiding voor het Ministerie van 
VWS om de onderhavige studie te financieren en het advies op het gebied van suïcide 
van de Gezondheidsraad uit 1986 te evalueren en te actualiseren (Bool, in druk). 

Vóórkomen van suïcidaliteit

Uit een bevolkingsstudie uit 1990-1992 in de Verenigde Staten, de National Comor-
bidity Survey (NCS), blijkt dat 13,5 procent van de volwassenen ooit in het leven 
suïcide gedachten heeft gehad, 3,9 procent heeft ooit een plan gemaakt om suïcide 

1 Er wordt niet ingegaan op geslaagde suïcides, omdat dat niet het thema is van de onderhavige studie. Bevol-
kingsonderzoek zoals NEMESIS is immers niet geschikt om geslaagde suïcides in kaart te brengen. Daarvoor 
leent registratieonderzoek zich.
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te plegen en 4,6 procent heeft ooit een suïcide poging ondernomen (zie tabel 1.1) 
(Kessler et al., 1999). De opvolger van deze bevolkingsstudie, de National Comorbidity 
Survey Replication (NCS-R), laat zien dat het vóórkomen van suïcidaliteit nauwelijks 
is veranderd tussen 1990-1992 en 2001-2003 (Kessler et al., 2005). In 1990-1992 had 
2,8 procent van de volwassenen in het afgelopen jaar suïcide gedachten gehad, 0,7 
procent had in dat jaar een plan gemaakt om suïcide te plegen en 0,4 procent had 
in het afgelopen jaar een suïcide poging ondernomen. De percentages in 2001-2003 
waren respectievelijk 3,3 procent, 1,0 procent en 0,6 procent. Het was wel zo dat 
onder de volwassenen die in het afgelopen jaar suïcide gedachten rapporteerden, 
in 2001-2003 relatief meer personen waren die ook een plan hadden gemaakt om 
suïcide te plegen (28,6 procent versus 19,6 procent: Kessler et al., 2005). Twee bevol-
kingsstudies verricht in Australië laten vergelijkbare cijfers zien. Uit de Australian 
National Survey of Mental Health and Wellbeing (NSMHWB) uit 1997 blijkt dat 3,4 
procent van de volwassenen in het afgelopen jaar suïcide gedachten heeft gehad, 
en 0,4 procent had in het afgelopen jaar een suïcide poging ondernomen (Pirkis 
et al., 2000). Uit een voorstudie in Queensland van de World Health Organisation 
Suicide Prevention-Multisite Intervention Study on Suicide (WHO SUPRE-MISS) 
uit 2000-2002 blijkt dat 0,4 procent in het afgelopen jaar een suïcide poging had 
ondernomen (De Leo et al., 2005).
 Uit een interventiestudie uit 2002-2004 naar suïcide gedrag in meerdere 
plaatsten in de wereld, de WHO SUPRE-MISS, blijkt dat het vóórkomen van suïci-
daliteit sterk varieert tussen steden (Bertolote et al., 2005). Om een voorbeeld te 
geven: Durban (Zuid-Afrika) kent het hoogste percentage volwassenen dat ooit in het 
leven suïcide gedachten of suïcide plannen heeft gehad (respectievelijk 25,4 procent 
gedachten en 15,6 procent plannen), terwijl deze percentages in respectievelijk 
Chennai (India: 2,6 procent gedachten) en Hanoi (Vietnam: 1,1 procent plannen) veel 
lager liggen. Nog niet gepubliceerde cijfers uit een wereldwijde bevolkingsstudie in 17 
landen in Amerika, Europa, Midden-Oosten, Afrika en Azië, de World Health Organiza-
tion World Mental Health Surveys (WHO WMHS), dat dezelfde opzet had als de NCS-R, 
laten iets minder grote verschillen zien en iets lagere percentages dan in de Verenigde 
Staten: in alle 17 landen tezamen heeft 9,2 procent van de volwassenen ooit in het 
leven suïcide gedachten gehad, 3,1 procent heeft ooit een plan gemaakt om suïcide te 
plegen en 2,7 procent heeft ooit een suïcide poging ondernomen (Nock et al., in druk).
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Tabel 1.1 Prevalentiecijfers suïcidaliteit uit bevolkingsonderzoek 

Vóórkomen	van	suïcidaliteit	
Gedachten Pogingen

Bevolkingsstudie % Tijdsperiode % Tijdsperiode
NCS 13,5 Ooit in het leven 4,6 Ooit in het leven
NCS 2,8 Afgelopen jaar 0,4 Afgelopen jaar
NCS-R 3,3 Afgelopen jaar 0,6 Afgelopen jaar
NSMHWB 3,4 Afgelopen jaar 0,4 Afgelopen jaar
Voorstudie van WHO SUPRE-MISS 0,4 Afgelopen jaar
WHO SUPRE-MISS 2,6 – 25,4 Ooit in het leven 0,4 – 4,2 Ooit in het leven
WHO WMHS 9,2 Ooit in het leven 2,7 Ooit in het leven

NCS: National Comorbidity Survey
NCS-R: National Comorbidity Survey Replication 
NSMHWB: Australian National Survey of Mental Health and Wellbeing
WHO SUPRE-MISS: World Health Organisation Suicide Prevention-Multisite Intervention Study on Suicide
WHO WMHS: World Health Organization World Mental Health Surveys

Determinanten van suïcidaliteit

Diverse studies hebben het vóórkomen van suïcide gedachten en suïcide pogingen in 
verband gebracht met enkele risicogroepen en risico-indicatoren: 
• sociaaldemografische kenmerken
• kwetsbaarheidindicatoren 
• ziektegerelateerde kenmerken. 
Deze worden in het onderstaande nader toegelicht, en staan samengevat in bijlage 4.

Sociaaldemografische kenmerken
Uit de NCS blijkt dat vrouwen, gescheiden volwassenen, jongere geboortecohorten 
ofwel jongere leeftijd en lager opgeleiden een verhoogde kans hebben om ooit in 
het leven suïcide gedachten en suïcide pogingen te hebben (Kessler et al., 1999). De 
stedelijkheid van de woonplaats was in de NCS geen risico-indicator voor suïcide 
pogingen, maar wel voor suïcide gedachten (na controle voor andere sociaaldemo-
grafische kenmerken). Wanneer de data van de NCS en de NCS-R worden samenge-
voegd, dan zien we dezelfde risicogroepen voor suïcidaliteit in het afgelopen jaar: 
gescheiden volwassenen, jongere geboortecohorten, lager opgeleiden en werklozen 
hebben een verhoogde kans op suïcide gedachten en suïcide pogingen in het afge-
lopen jaar (Kessler et al., 2005). Vrouwen hadden wel een verhoogde kans op suïcide 
gedachten, maar niet op suïcide pogingen in het afgelopen jaar. 
 Nog niet gepubliceerde cijfers uit de WHO WMHS laten vergelijkbare risico-
groepen voor suïcidaliteit zien: vrouwen, gescheiden volwassenen, jongere geboorte-
cohorten en lager opgeleiden hebben een verhoogde kans op suïcide gedachten en 
suïcide pogingen ooit in het leven (Nock et al., in druk). 
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Uit de Australische bevolkingsstudie NSMHWB blijken ook ongeveer dezelfde risi-
cogroepen: ongetrouwde volwassenen, jongvolwassenen en werklozen hebben een 
verhoogde kans op ofwel suïcide gedachten ofwel suïcide pogingen in het afgelopen 
jaar (Pirkis et al., 2000). Geslacht was in de NSMHWB geen risico-indicator voor 
suïcidaliteit. Een tweelingenstudie uit hetzelfde land laat zien dat ook veranderingen 
in de woon- en werksituatie gerelateerd kunnen zijn aan suïcidaliteit. Zo hadden 
vrouwen van wie de relatie was beëindigd, die hun baan en/of huis hadden verloren 
een verhoogde kans op persistente suïcide gedachten en suïcide pogingen, na 
controle voor psychische stoornissen (Statham et al., 1998). 
 Verschillen in risicogroepen en risico-indicatoren tussen studies kunnen het 
gevolg zijn van het gebruik van andere definities, meetinstrumenten, steekproef- 
en/of analysetechnieken, en van daadwerkelijke verschillen.

Ziektegerelateerde kenmerken

Psychische stoornissen
Uit de NCS blijkt dat volwassenen met een stemmingsstoornis, angststoornis of 
een middelenstoornis een verhoogde kans hebben om ooit in het leven suïcide 
gedachten en suïcide pogingen te hebben (Kessler et al., 1999). 
 Ondanks dat de stoornissen in de NCS en de NCS-R niet direct vergelijkbaar zijn 
– omdat zij verschillen in de gehanteerde versie van het classificatiesysteem DSM – blijkt 
wel uit beide studies dat bij de stemmingsstoornissen vooral personen met een depressie 
en een bipolaire stoornis suïcide gedachten en suïcide pogingen in het afgelopen jaar 
rapporteerden (Kessler et al., 2005). Bij de angststoornissen waren het vooral degenen 
met een specifieke fobie, sociale fobie en een posttraumatische stress stoornis die 
suïcide gedachten en suïcide pogingen rapporteerden. Bij de middelenstoornissen waren 
het vooral degenen met alcoholmisbruik of -afhankelijkheid die in beide studies een 
verhoogde kans hadden op suïcide gedachten en suïcide pogingen in het afgelopen jaar. 
 Nog niet gepubliceerde cijfers uit de WHO WMHS laten vergelijkbare risico-
groepen voor suïcidaliteit zien: volwassenen met een stemmingsstoornis, angst-
stoornis, middelenstoornis of een impulsstoornis hebben een verhoogde kans op 
suïcide gedachten en suïcide pogingen ooit in het leven (Nock et al., in druk). 
 Uit de Australische bevolkingsstudie NSMHWB blijken ook ongeveer dezelfde 
risicogroepen: volwassenen met een stemmingsstoornis, angststoornis of een 
middelenstoornis hebben een verhoogde kans op ofwel suïcide gedachten ofwel 
suïcide pogingen in het afgelopen jaar (Pirkis et al., 2000). 

Lichamelijke aandoeningen
Binnen bevolkingsonderzoek is relatief weinig aandacht besteed aan de relatie tussen 
chronische lichamelijke aandoeningen en het vóórkomen van suïcide gedachten of 
suïcide pogingen. Twee studies in de Verenigde Staten vormen hierop een uitzondering. 
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Analyse van de NCS-data laat zien dat volwassenen met een longziekte, zoals ernstige 
astma, zweren, AIDS en degenen met één of meer lichamelijke aandoeningen een 
verhoogde kans hebben op suïcide pogingen vergeleken met volwassenen zonder 
deze respectievelijke aandoening (Goodwin et al., 2003). Deze resultaten konden niet 
worden toegeschreven aan verschillen tussen de vergelijkingsgroepen wat betreft 
sociaaldemografische kenmerken en het vóórkomen van diverse psychische stoornissen. 
De Baltimore Epidemiologic Catchment Area (ECA) uit 1981 bevestigt dat volwassenen 
met astma één jaar later een verhoogde kans hebben op suïcide pogingen (na controle 
voor depressie en behandeling van astma) (Goodwin et al., 2005).

Eerdere suïcidaliteit
Naast psychische stoornissen en lichamelijke aandoeningen spelen ook eerdere 
suïcide gedachten en suïcide pogingen een rol in het vóórkomen van suïcidaliteit. Zo 
hebben adolescenten (15 jaar) met suïcide gedachten een sterk verhoogde kans om 
later als ze volwassen zijn (30 jaar) suïcide gedachten te hebben en of een suïcide 
poging te ondernemen vergeleken met adolescenten zonder suïcide gedachten 
(Reinherz et al., 2006). Een andere studie bevestigt deze bevinding: adolescenten (<18 
jaar) met suïcide gedachten of een suïcide poging achter de rug hebben respectieve-
lijk matig tot sterk verhoogde kansen op suïcide gedachten en suïcide pogingen op 
jongvolwassen leeftijd (18-25 jaar) (Fergusson et al., 2005).

Kwetsbaarheidindicatoren
Bovengenoemde studies brachten het vóórkomen van suïcide gedachten en suïcide 
pogingen vooral in verband met sociaaldemografische kenmerken en ziektegere-
lateerde kenmerken. Andere studies benadrukken kwetsbaarheidindicatoren van 
suïcidaliteit, zoals negatieve levensgebeurtenissen, neuroticisme, een ouder met een 
suïcide verleden, en jeugdtrauma’s (zoals seksueel misbruik). 

Negatieve levensgebeurtenissen
Zo wijzen eerdere analyses op de NEMESIS-data uit dat sociaaleconomische 
kenmerken en negatieve levensgebeurtenissen sterkere voorspellers zijn van nieuwe 
suïcide gedachten en suïcide pogingen dan van herhaalde suïcide gedachten en 
suïcide pogingen (Neeleman et al., 2004). 

Verleden ouders
Belangrijke voorspellers van herhaalde suïcidaliteit waren op hun beurt een psychi-
sche stoornis en een vader of een moeder met een suïcide verleden. Blijkbaar zijn 
latere fasen in het suïcide proces meer autonoom ofwel minder beïnvloedbaar en 
bieden deze daardoor minder aangrijpingspunten voor preventie. 
 Buitenlandse studies bevestigen dat eerste graadsfamilieleden van mensen die 
een suïcide poging hebben ondernomen een verhoogde kans hebben op suïcidaliteit 



12

(zie bijvoorbeeld Brent et al., 2002; 2003). Dit betekent dat erfelijke factoren, 
gedeelde omgevingsfactoren, zoals de opvoedingsstijl van ouders, en unieke omge-
vingsfactoren een rol kunnen spelen in het familiaire voorkomen van suïcidaliteit. 
Tweelingstudies laten zien dat de variantie in vatbaarheid voor suïcidaliteit voor 17 
tot 45 procent is toe te schrijven aan erfelijke factoren (Statham et al., 1998) en dat 
35 tot 75 procent is toe te schrijven aan zowel erfelijke factoren als gedeelde omge-
vingsfactoren (Mann et al., 2005: referenties 2, 3 en 4). Het familiaire voorkomen 
van suïcidaliteit wordt niet verklaard door het vóórkomen van depressies of andere 
psychische stoornissen bij de personen die een suïcide poging hebben ondernomen 
(Mann et al., 2005: referentie 9; Lieb et al., 2005) of bij hun eerste graadsfamilieleden 
(Mann et al., 2005: referenties 5 en 7). 

Neuroticisme
Neuroticisme was even sterk gerelateerd aan zowel eerdere als latere fasen in het 
suïcide proces. Analyse van de NCS-data bevestigt dat volwassenen met een hoge 
mate van neuroticisme vaker suïcide gedachten in het afgelopen jaar rapporteren 
vergeleken met volwassenen met een lage mate van neuroticisme (na controle voor 
belangrijke sociaaldemografische kenmerken, psychische stoornissen, mate van 
zelfwaardering en gevoelens van hopeloosheid) (Cox et al., 2004). Een significante 
relatie tussen neurotisme en suïcide pogingen bleef na controle voor genoemde 
variabelen echter uit. 

Jeugdtrauma’s
Jeugdtrauma’s zoals seksueel misbruik zijn bekende risico-indicatoren voor het 
vóórkomen van diverse psychische stoornissen op volwassen leeftijd, maar ook 
van suïcidaliteit. Analyse van de NCS-data laat zien dat volwassenen die seksueel 
misbruikt zijn voor hun 18e levensjaar, een sterk verhoogde kans hebben op suïcide 
pogingen vergeleken met volwassenen die dit jeugdtrauma niet hebben meege-
maakt. Het verschil werd niet verklaard door verschillen in psychopathologie tussen 
beide groepen (Molnar et al., 2001). Een andere studie in de Verenigde Staten beves-
tigt deze bevinding en laat zien dat de kans op suïcide pogingen drie tot vier keer 
hoger ligt bij vrouwen die vóór hun 16e levensjaar seksueel misbruikt zijn vergeleken 
met vrouwen die op latere leeftijd seksueel misbruikt zijn (Davidson et al., 1996). 
Twee studies benadrukken dat jongvolwassenen die seksueel misbruikt zijn voor 
het 18e levensjaar een sterk verhoogde kans hebben op suïcide pogingen, ongeacht 
de negatieve omstandigheden waarin ze zijn opgegroeid (Brown et al., 1999; Nelson 
et al., 2002). Voorbeelden van deze omstandigheden zijn: echtelijke problemen, 
verwaarlozing, lichamelijke mishandeling, weinig warmte of betrokkenheid van 
ouders, en een gering gezinsinkomen. 
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Het ontstaan van suïcidaliteit

Er zijn slechts enkele bevolkingsstudies die het ontstaan van suïcidaliteit hebben 
onderzocht. Dat komt omdat de meeste bevolkingstudies uit slechts één meting 
bestaan. Om het ontstaan van suïcidaliteit te kunnen meten, zijn tenminste twee 
metingen bij dezelfde groep respondenten noodzakelijk. Uit een bevolkingsstudie uit 
2000 in Groot-Brittannië – de tweede National Psychiatric Morbidity Survey (NPMS) 
– blijkt dat 2,3 procent van de volwassenen die in het afgelopen jaar geen suïcide 
gedachten hadden gehad, deze gedachten één jaar later ontwikkelden (zie tabel 1.2) 
(Gunnell et al., 2004). Dat kunnen zowel nieuwe als herhaalde suïcide gedachten zijn. 
Eerdere analyses op de NEMESIS-data laten zien dat 0,8 procent van de volwassenen 
over een periode van drie jaar voor het eerst een suïcide poging heeft ondernomen 
(Sareen et al., 2005). 
 De Baltimore ECA studie onderscheidt zich van andere zogenoemde longitudinale 
bevolkingsstudies in de lange duur waarin respondenten zijn gevolgd. Uit deze 
studie blijkt dat 5,6 procent van de volwassenen over een periode van 13 jaar voor 
het eerst suïcide gedachten ontwikkelde en 1,9 procent ondernam in die periode 
voor het eerst een suïcide poging (Kuo et al., 2001; 2004). Een Duitse studie uit 1994 
bij adolescenten en jongvolwassenen – de Early Developmental Stages of Psychopa-
thology (EDSP) – laat hogere incidentie cijfers zien. 14,1 procent van degenen zonder 
manie of hypomanie ontwikkelde over een periode van vier jaar voor het eerst 
suïcide gedachten en 2,1 procent ondernam in die periode voor het eerst een suïcide 
poging (Bronisch et al., 2005). In deze studie werd een ruimere definitie van suïcide 
gedachten gehanteerd dan in de NPMS en de Baltimore ECA studie, en betroffen het 
op de eerste meting 14-24 jarigen zonder manie of hypomanie die door hun jongere 
leeftijd per definitie meer kans hadden om suïcidaliteit te ontwikkelen dan volwas-
senen. Hierdoor liggen de incidentie cijfers in de EDSP studie hoogstwaarschijnlijk 
hoger dan in bovengenoemde bevolkingsstudies bij volwassenen. 

Tabel 1.2 Incidentiecijfers suïcidaliteit uit bevolkingsonderzoek 

Ontstaan	van	suïcidaliteit
Gedachten Pogingen

Bevolkingsstudie % Tijdsperiode % Tijdsperiode  
NPMS 2,3 1 jaar
NEMESIS 0,8 3 jaar
Baltimore ECA 5,6 13 jaar 1,9 13 jaar
EDSP 14,1 4 jaar 2,1 4 jaar

NPMS: de tweede National Psychiatric Morbidity Survey
NEMESIS: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study
ECA: Epidemiologic Catchment Area
EDSP: Early Developmental Stages of Psychopathology
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Determinanten van het ontstaan van suïcidaliteit

Slechts enkele studies hebben het ontstaan van suïcide gedachten en suïcide 
pogingen in verband gebracht met enkele risicogroepen en risico-indicatoren. Deze 
worden in het onderstaande nader toegelicht, en staan samengevat in bijlage 4.
 Volwassenen zonder vaste relatie, die weinig sociale steun ervaren en werkloos 
zijn, hadden een verhoogde kans op het (opnieuw) krijgen van suïcide gedachten 
(Gunnell et al., 2004). Dat gold ook voor personen die sinds het eerste interview 
psychische problemen kregen, negatieve levensgebeurtenissen meemaakten en 
voor diegenen die nog steeds geen betaalde baan hadden. Inkomen en verandering 
in de inkomenssituatie waren in de tweede NPMS geen risico-indicatoren voor het 
(opnieuw) krijgen van suïcide gedachten of suïcide pogingen (na controle voor 
sociaaldemografische kenmerken en psychische problemen). Eerdere analyses op 
de NEMESIS-data laten zien dat volwassenen met een angststoornis een verhoogde 
kans hebben om voor het eerst in hun leven suïcide gedachten te ontwikkelen en 
een suïcide poging te verrichten, vergeleken met volwassenen zonder angststoornis 
(ook na correctie voor andere psychische stoornissen) (Sareen et al., 2005). Uit de 
Baltimore ECA studie blijkt dat gescheiden volwassenen, jongvolwassenen, personen 
met een lage sociaaleconomische status, personen die eerder alleen suïcide 
gedachten hadden gehad, en volwassenen met een stemmingsstoornis, drugs-
stoornis en een antisociale persoonlijkheidsstoornis een verhoogde kans hadden om 
voor het eerst in hun leven een suïcide poging te ondernemen. Geslacht was in de 
Baltimore ECA studie geen risico-indicator voor het ontstaan van suïcidaliteit. Het 
aantal risicogroepen en risico-indicatoren voor eerste suïcide gedachten was veel 
geringer. Alleen jongvolwassenen en degenen met een drugsstoornis op de eerste 
meting hadden over een periode van 13 jaar een verhoogde kans om voor het eerst 
in hun leven suïcide gedachten te ontwikkelen (Kuo et al., 2001). Gevoelens van 
hopeloosheid was in de Baltimore ECA studie de meest saillante risico-indicator voor 
het ontstaan van zowel suïcide gedachten als suïcide pogingen over een periode 
van 13 jaar (na controle voor sociaaldemografische kenmerken, depressieve stoornis 
en drugsstoornis) (Kuo et al., 2004). Uit de EDSP studie blijkt dat adolescenten en 
jongvolwassenen met een manie een verhoogde kans hebben om voor het eerst in 
hun leven suïcide gedachten te ontwikkelen (Bronisch et al., 2005). 
 Het lijkt er dus op dat zowel sociaaldemografische kenmerken als kwetsbaar-
heidindicatoren en ziektegerelateerde kenmerken samenhangen met het (voor het 
eerst) ontstaan van suïcide gedachten en suïcide pogingen. 

Beloop van suïcidaliteit

Uit de tweede NPMS in Groot-Brittannië blijkt dat 57 procent van de volwassenen 
met suïcide gedachten in het afgelopen jaar, anderhalf jaar later geen suïcide 



15

gedachten meer heeft (Gunnell et al., 2004). Een nipte minderheid heeft dus nog 
steeds suïcide gedachten of heeft een suïcide poging ondernomen. De voorstudie in 
Queensland van de WHO SUPRE-MISS bevestigt dat de ernst van suïcidaliteit varieert 
over de tijd. 57 procent van de mensen in Queensland die suïcide plannen of suïcide 
pogingen hebben gehad, rapporteerde dat het suïcide proces voorafgaande aan 
hun plannen of pogingen niet gekenmerkt werd door een continue en toenemende 
problematiek. 20 procent rapporteerde wel voorafgaand aan hun plannen of 
pogingen toenemende suïcide gedachten en suïcide plannen (De Leo et al., 2005). 
 Registratieonderzoek in Schotland wijst uit dat 32 procent van de mensen die 
in 1981 vanwege een mislukte suïcide poging werden opgenomen in de algemene 
ziekenhuizen binnen 13 jaar opnieuw werd opgenomen vanwege een herhaalde 
suïcide poging (Hall et al., 1998). Van het totale cohort werd 12 procent binnen het 
eerste jaar heropgenomen. Twee procent van de mensen die in 1981 vanwege een 
suïcide poging in het ziekenhuis terechtkwam, stierf binnen 13 jaar uiteindelijk aan 
de gevolgen van een herhaalde suïcide poging. Autopsieonderzoek in Finland toont 
aan dat 56 procent van de mensen die in 1987 suïcide hadden gepleegd, stierf aan de 
gevolgen van hun eerste suïcide poging. Dat gold in sterkere mate voor mannen dan 
voor vrouwen (62 procent versus 38 procent: Isometsa en Lönnqvist, 1998). 
 Deze studies benadrukken het belang van vroegtijdige herkenning van suïcide 
gedachten en suïcide pogingen, alsook onderzoek naar mogelijk beïnvloedbare 
determinanten van het beloop van suïcidaliteit. 

Determinanten van het beloop van suïcidaliteit

Registratieonderzoek in de Faerøer eilanden – waarin een cohort personen die in de 
periode 1960-1982 vanwege een suïcide poging in het ziekenhuis terecht kwam en 
meer dan 20 jaar werd gevolgd – laat zien dat mensen die opnieuw in het ziekenhuis 
werden opgenomen vanwege een herhaalde suïcide poging vaker van middelbare 
leeftijd zijn (<40 jaar). Zij hebben zich vaker recentelijk in een stad gevestigd, zij 
hebben bij de eerste suïcide poging vaker alcohol gebruikt en hadden toen ook vaker 
een brief achtergelaten voor hun nabestaanden dan degenen die één keer vanwege 
een suïcide poging in het ziekenhuis terechtkwamen (Wang en Mortensen, 2006). In 
de literatuur kwamen we geen bevolkingsstudie tegen die determinanten van het 
beloop van suïcidaliteit had onderzocht. 
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2 Methode

Nemesis is het eerste onderzoek naar psychische stoornissen en suïcidaliteit in 
Nederland met een steekproef die representatief is voor de hele volwassen bevol-
king. Op drie momenten werden gegevens verzameld. De respondenten werden voor 
de eerste keer ondervraagd in 1996 en daarna nog eens in 1997 en 1999. Tijdens de 
eerste meting, in 1996, werden 7076 personen geïnterviewd. 

2.1 Steekproef

In Nemesis werd een zogenoemde getrapte, gestratificeerde, aselecte steek-
proefprocedure gevolgd. Eerst werd een steekproef van negentig gemeenten 
getrokken. Daarna werden in die gemeenten willekeurige privé-huishoudens 
(adressen) uit het bestand van postafgiftepunten geselecteerd. Het aantal inwoners 
van een gemeente bepaalde het aantal te benaderen huishoudens. 

De bewuste huishoudens ontvingen een introductiebrief met een oproep tot 
deelname. De brief was ondertekend door de minister van VWS. Direct daarna 
volgde een telefoontje door een interviewer. Huishoudens zonder telefoon of met 
een geheim nummer (18 procent) werden thuis bezocht. Per huishouden werd één 
respondent, en wel degene die het laatst jarig was geweest, gekozen. De betrokkene 
moest minstens 18 en hoogstens 64 jaar oud zijn en de Nederlandse taal voldoende 
beheersen. Personen die niet direct bereikbaar waren (vanwege ziekenhuisopname, 
op reis, detentie en dergelijke) werden later opnieuw (minimaal tien keer, op 
verschillende tijdstippen en dagen) benaderd. De respondenten kregen geen vergoe-
ding, maar wel een kleine attentie na afloop van het interview. Het interview vond 
plaats op een door de ondervraagde gekozen locatie (bijna altijd thuis).

Deelname en representativiteit

Aan de eerste meting deden 7076 personen mee, wat neerkwam op een respons 
van 69,7 procent. De respondenten kwamen volgens CBS-cijfers goed overeen met 
de hele Nederlandse bevolking wat betreft geslacht, burgerlijke staat, en mate van 
verstedelijking van de woonplaats. Jongere respondenten, van 18 tot 25 jaar, waren in 
de steekproef enigszins ondervertegenwoordigd. 
 Om aan het onderzoek mee te kunnen doen, moest de persoon goed Nederlands 
kunnen spreken. Daardoor valt aan te nemen dat ook etnische minderheden onder-
vertegenwoordigd waren. 
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Van de 7076 deelnemers aan het eerste interview konden er één jaar later 5618 
opnieuw worden geïnterviewd. Met andere woorden, de respons voor de tweede 
ronde was 79,4 procent. Twee jaar na de tweede meting volgde de derde peiling. 
Daaraan namen 4796 van de 5618 personen van de tweede meting deel: een respons 
van 85,4 procent. 
 De belangrijkste oorzaak van ‘uitval’ bij de tweede en derde meting was 
weigering om weer mee te doen. Uitval hing maar weinig samen met het hebben 
van een psychische stoornis op een eerder meetmoment (wat tot vertekening van 
de uitkomsten zou hebben geleid). Dat gold ook voor suïcidaliteit. Na controle voor 
sociaaldemografische kenmerken was suïcidaliteit niet gerelateerd aan uitval op de 
tweede of derde meting (resultaten niet gepresenteerd). 

2.2 Diagnostisch interview

In Nemesis werd gebruik gemaakt van het diagnostische interview CIDI, Composite 
International Diagnostic Interview, en wel de gecomputeriseerde versie 1.1, die is ontwik-
keld onder de vlag van de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO). De CIDI wordt wereld-
wijd toegepast (Wittchen et al., 1991). Het is een volledig gestructureerd interview: het 
antwoord van een respondent op een vraag leidt volgens vaste regels tot de volgende 
vraag. De CIDI kan worden afgenomen door getrainde interviewers die geen clinicus zijn. 
Het vraagt naar symptomen van psychische stoornissen en naar de last die de respon-
dent daarvan ondervindt. Uit de antwoorden valt af te leiden of de persoon voldoet aan 
de criteria van onderscheiden psychische stoornissen volgens de derde herziene versie 
van het classificatiesysteem DSM, Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders 
III-R. Ook wordt gevraagd wanneer de stoornis zich voor het eerst in het leven voordeed.

2.3 Meting van suïcidaliteit

In de CIDI wordt ook gevraagd naar suïcide gedachten en suïcide pogingen van 
personen. De vragen die hierover gaan, maken onderdeel uit van de sectie die het 
vóórkomen van depressie meten. Op de eerste meting van NEMESIS werd op de 
volgende manier naar suïcidaliteit gevraagd. 
1.  Gedachten over de dood: dit is vastgesteld met de vraag ‘Heeft u ooit een periode 

van twee weken of meer gekend, waarin u veel over de dood nadacht, bijvoor-
beeld die van uzelf, van iemand anders of de dood in het algemeen?’; 

2.  Doodswens: dit is vastgesteld met de vraag ‘Heeft u ooit een periode van twee 
weken of meer gekend, waarin u het gevoel had dat u dood zou willen zijn?’; 

3.  Suïcide gedachten: dit is vastgesteld met de vraag ‘Heeft u zich wel eens zo 
teneergeslagen gevoeld dat u erover dacht zelfmoord te plegen?’; 

4.  Suïcide poging: dit is vastgesteld met de vraag ‘Heeft u ooit een zelfmoordpoging 
gedaan?’.
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Op de tweede en de derde meting werden dezelfde vragen over suïcidaliteit 
aan respondenten gesteld, alleen verschilde de tijdsperiode waarop deze vragen 
betrekking hadden. Op de eerste meting betrof de tijdsperiode ooit in het leven, op 
de tweede meting was deze de afgelopen 12 maanden en op de derde meting de 
afgelopen 24 maanden. 

In dit rapport worden onder personen zonder suïcide gedachten of suïcide pogingen, 
ook respondenten verstaan die positief antwoordden op de eerste vraag naar suïci-
daliteit en daarmee aangaven alleen gedachten over de dood te hebben gehad (zie 
hierboven). Reden hiervoor is dat deze gedachten over de dood niet altijd betrekking 
hadden op de eigen doodswens. 

De respondenten die positief antwoordden op de tweede vraag naar suïcidaliteit, en 
daarmee aangaven een doodswens te hebben gehad, komen in hoge mate overeen 
met de respondenten die positief antwoordden op de derde vraag naar suïcidaliteit 
ofwel suïcide gedachten. Om een voorbeeld te geven: 50 procent van de personen 
met suïcide gedachten in de afgelopen 12 maanden hadden ook een doodswens in 
diezelfde periode (pearson correlatie is 0,52). Om die reden zijn beide groepen in 
nagenoeg alle analyses samengevoegd en worden deze beide groepen in het vervolg 
samengevat onder de noemer personen met suïcide gedachten.

2.4 Meting van andere kenmerken

Sociaaldemografische kenmerken

De volgende sociaaldemografische kenmerken werden in de analyses meegenomen:
• Geslacht (vrouw, man); 
• Leeftijd (18-24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64 jaar);
•  Opleidingsniveau (lager onderwijs/LBO, MAVO/MBO, HAVO/VWO, HBO/universiteit);
• Woonsituatie (alleenstaande ouder, alleen, anders, met partner);
•  Verandering in woonsituatie (op meting 1 met partner woonachtig of getrouwd, 

en op meting 2 niet meer, anders);
• Werksituatie (geen betaalde baan, betaalde baan);
•  Verandering in werksituatie (op meting 1 betaalde baan, en op meting 2 geen 

betaalde baan meer, anders);
• Inkomen van het huishouden (laag, gemiddeld, hoog);
•  Verandering in inkomen van het huishouden (op meting 2 rapportage over een 

flinke daling in het inkomen, anders);
•  Urbanisatiegraad conform de indeling van het CBS (zeer grote stad, grote stad, 

kleine stad, dorp).
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Kwetsbaarheidindicatoren

Negatieve levensgebeurtenissen
Drie typen negatieve levensgebeurtenissen zijn in NEMESIS vastgesteld. Het onder-
scheid in deze drie typen levensgebeurtenissen berust op de Life Events and Difficul-
ties Schedule (Brown et al., 1994). Er is sprake van een negatieve levensgebeurtenis 
als de ervaring volgens de respondent zélf een matig tot sterk effect had op de eigen 
psychische gezondheid. De drie typen negatieve levensgebeurtenissen zijn:
•  Negatieve levensgebeurtenissen hebben betrekking op minstens één uit een lijst 

van de volgende negen gebeurtenissen: verslechtering van de gezondheid (van 
zichzelf of een dierbare); verlies van werk, scheiding (bij zichzelf of een dierbare); 
verslechtering van de woonsituatie; somber toekomstperspectief; falen in het 
bereiken van een belangrijk doel; het ondervinden van lichamelijke bedreiging, 
seksueel geweld of discriminatie (bij zichzelf of een dierbare);

•  Langdurige conflicten hebben betrekking op minstens één van de volgende drie 
conflicten: relatieproblemen, conflicten op het werk of op school, privé- of woon-
gerelateerde problemen (zoals blootstaan aan lawaai, financiële zorgen). Bedoeld 
zijn langdurige conflicten of problemen, die gewoonlijk geleidelijk zijn ontstaan, 
maar een continue bron van spanning vormen;

•  Traumatische ervaringen hebben betrekking op minstens één extreme gebeur-
tenis die de persoon zelf of een dierbare langer dan een jaar geleden heeft 
meegemaakt: bijvoorbeeld oorlogservaring, ernstige lichamelijke bedreiging, 
verkrachting of natuurramp. 

Vijf andere kwetsbaarheidindicatoren
•  Neuroticisme ofwel emotionele instabiliteit is gemeten met de verkorte versie 

van de neuroticisme schaal uit de Amsterdamse Biografische Vragenlijst (Ormel 
en Wohlfarth, 1991). Deze vragenlijst bestaat uit 14 items met elk drie antwoord-
mogelijkheden en heeft een goede betrouwbaarheid (Cronbach’s alfa is 0,8). 
Na berekening van de somscore op deze schaal is de schaal gedichotomiseerd 
(hoogste 30%, laagste 70%). Daardoor werd het mogelijk uitspraken te kunnen 
doen of mensen met een hoge mate van neuroticisme een verhoogde kans 
hebben op bijvoorbeeld suïcide gedachten vergeleken met mensen met een lage 
mate van neuroticisme. 

•  Psychiatrisch verleden ouder(s) is vastgesteld door te vragen of er bij één of 
beide biologische ouders ooit sprake is geweest van één of meer van de volgende 
problemen: depressie, wanen of hallucinaties, angststoornis of fobie, of alcohol-
problemen ( ja, nee). 

•  Suïcide verleden ouder(s) is vastgesteld door te vragen of er bij één of beide 
biologische ouders ooit sprake is geweest van zelfdoding ( ja, nee).



21

•  Jeugdtrauma, vóór de leeftijd van 16 jaar, heeft betrekking op emotionele 
verwaarlozing, psychische of lichamelijke mishandeling vaker dan eens, of op 
seksueel misbruik (minstens één keer ongewenst seksueel benaderd, dus niet 
alleen de extreme vormen van seksueel misbruik).

•  Sociale steun is gemeten met de Nederlandse vertaling van de vragenlijst 
Satisfaction with the supportive transactions (Douglas et al., 1996) en heeft 
betrekking op de ervaren hulp en steun van personen uit de naaste omgeving, 
zoals partner, kinderen, buren, vrienden en kennissen, in de afgelopen 12 
maanden. Deze variabele resulteerde uit het samenvoegen van vijf sociale steun 
schalen: dagelijks emotionele steun, probleem-georiënteerde emotionele steun, 
kameraadschap, dagelijks instrumentele steun, en probleem-georiënteerde 
instrumentele steun. De nieuwe schaal bestaat uit 23 items met elk vier 
antwoordmogelijkheden en heeft een goede betrouwbaarheid (Cronbach’s alfa 
is 0,9). Na berekening van de somscore op deze schaal is de schaal gedichotomi-
seerd (0=hoogste 70%, 1=laagste 30%). Daardoor werd het mogelijk uitspraken 
te kunnen doen over of mensen die weinig sociale steun ervaren een verhoogde 
kans hebben op bijvoorbeeld suïcide pogingen vergeleken met mensen die veel 
sociale steun ervaren. 

Ziektegerelateerde kenmerken

Psychische stoornissen
In Nemesis werden diagnoses bepaald voor de volgende hoofdgroepen en afzonder-
lijke psychische stoornissen: 
•  Stemmingsstoornissen (depressie, dysthymie, bipolaire stoornis [manisch-

depressief]);
•  Angststoornissen (paniekstoornis, agorafobie, sociale fobie, specifieke fobie, 

obsessieve compulsieve stoornis, gegeneraliseerde angststoornis);
•  Middelenstoornissen (alcoholmisbruik of alcoholafhankelijkheid, drugsmisbruik 

of drugsafhankelijkheid);
• Eetstoornissen (anorexia, boulimia);
• Schizofrenie en andere niet-affectieve psychotische stoornissen. 

De eerste drie hoofdgroepen van deze psychische stoornissen komen het meest 
voor in de algemene bevolking (zie de bijlage 2 voor een korte beschrijving van 
deze stoornissen). In dit rapport is daarom alleen voor de mensen met stemmings-, 
angst- en middelenstoornissen apart onderzocht of zij een verhoogde kans hebben 
op suïcide gedachten en suïcide pogingen. Daarnaast is ook gekeken hoe dat zit voor 
mensen met één of meer psychische stoornissen (uitgaande van alle in NEMESIS 
vastgestelde diagnoses) en voor mensen met precies één, twee, en drie of meer 
stoornissen, ook weer vastgesteld uit de lijst van alle in NEMESIS vastgestelde 
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psychische stoornissen. Het vóórkomen van psychische stoornissen is berekend 
voor twee tijdsperioden: de afgelopen 12 maanden ( jaarprevalentie) en ooit in het 
leven (lifetime prevalentie). Van degenen met een lifetime stemmings-, angst- en 
middelenstoornis is verder bepaald of een vroegere aanvangsleeftijd samenging met 
een verhoogde kans op suïcide gedachten en suïcide pogingen. 

Lichamelijke aandoeningen
Lichamelijke aandoeningen werden gemeten met een vragenlijst van het CBS. Deze 
lijst omvat 31 lichamelijke aandoeningen. Tijdens de eerste meting werd aan respon-
denten gevraagd of zij deze 31 aandoeningen de afgelopen 12 maanden hadden 
gehad. Indien zij ‘ja’ antwoordden, werd vervolgens gevraagd of zij in die periode 
voor deze aandoeningen in behandeling waren (geweest) bij een arts en of zij 
daarvoor medicijnen hadden gebruikt. Iemand heeft in dit rapport een lichamelijke 
aandoening als hij of zij hiervoor onder behandeling stond bij een arts of medicatie 
gebruikte.

In dit rapport is voor vier hoofdgroepen van lichamelijke aandoeningen (conform 
de indeling van Von Korf et al., 2005) apart onderzocht of zij een verhoogde kans 
hebben op suïcide gedachten en suïcide pogingen:
• Chronische pijn (reuma, chronische rugpijn, migraine);
• Cardiovasculaire aandoeningen (hoge bloeddruk, hartkwaal/infarct, beroerte);
•  Astma of COPD, Chronic Obstructive Pulmonary Disease (in het vervolg afgekort 

met astma);
•  Spijsverteringsproblemen (maagzweer, zweer aan de 12-vingerige darm, ernstige 

darmstoornis, galstenen, galblaasontsteking, leverziekte, levercirrose).

Redenen hiervoor zijn dat deze groepen van lichamelijke aandoeningen het meest 
vóórkomen in de volwassen bevolking en dat zelfrapportagegegevens over meerdere 
van de afzonderlijke lichamelijke aandoeningen uit deze hoofdgroepen goed overeen 
komen met registratiegegevens (Verdurmen et al., 2006). Daarnaast is ook gekeken 
of mensen met één of meer lichamelijke aandoeningen (uit de lijst van 31 aandoe-
ningen) en mensen met precies één, twee, en drie of meer van deze aandoeningen, 
ook weer vastgesteld op basis van de volledige lijst, een verhoogde kans hebben op 
suïcide gedachten en suïcide pogingen. 

Eerdere suïcide gedachten of suïcide pogingen
Deze zijn bepaald met behulp van bovengenoemde vragen in de CIDI over suïcide 
gedachten en suïcide pogingen op de verschillende metingen van NEMESIS. 
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2.5 Statistische analyses

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen zijn gangbare statistische analyses 
uitgevoerd, zoals het maken van frequentieverdelingen, het toepassen van Chi-
kwadraat toetsen en het uitvoeren van regressie analyses. Alle analyses zijn uitge-
voerd op ‘gewogen’ data, zodat gecorrigeerd is voor de non-respons en uitval binnen 
Nemesis. De resultaten zijn daarmee representatief voor de Nederlandse bevolking. 
De analyses zijn uitgevoerd met het statistische pakket STATA versie 9.1. In bijlage 3 
staan per onderzoeksvraag de statistische analyses en de gebruikte variabelen op de 
verschillende meetmomenten van NEMESIS schematische weergegeven. 

Onderzoeksvraag 1 ‘Hoe vaak komen suïcide gedachten en suïcide pogingen voor 
in de bevolking?’ is beantwoord met behulp van frequentieverdelingen. Berekend 
is hoeveel procent van de volwassenen, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd, 
gedachten over de dood, doodswensen, suïcide gedachten en suïcide pogingen 
hebben gerapporteerd; ooit in hun leven en in de afgelopen 12 maanden (tabel 3.1). 
Hiervoor is gebruik gemaakt van gegevens van meting 1 en meting 2.

Onderzoeksvraag 2 ‘Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor suïcide 
gedachten en suïcide pogingen?’ is beantwoord met behulp van multinomiale 
logistische regressie analyses. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen twee elkaar 
uitsluitende groepen: volwassenen die uitsluitend suïcide gedachten hebben gehad 
en volwassenen die een suïcide poging hebben ondernomen. In de analyses bestond 
de referentiegroep uit personen zonder suïcide gedachten en suïcide pogingen (zij 
mochten wel gedachten over de dood hebben gehad, zie paragraaf 2.3). 
 Risicogroepen zijn vastgesteld aan de hand van sociaaldemografische kenmerken 
(tabel 3.2). Risico-indicatoren hebben betrekking op kwetsbaarheidindicatoren 
en ziektegerelateerde kenmerken (tabel 3.3). Deze determinanten zijn zoveel als 
mogelijk was op meting 1 vastgesteld. Uitzonderingen waren: negatieve levens-
gebeurtenissen, langdurige conflicten, traumatische ervaringen, en sociale steun. 
Deze vier kwetsbaarheidindicatoren werden in NEMESIS op meting 2 vastgesteld, 
en werden niet nagevraagd op meting 1. Suïcide gedachten en suïcide pogingen zijn 
vastgesteld op meting 2 en hebben daardoor betrekking op het vóórkomen ervan in 
de afgelopen 12 maanden. Door determinanten op een eerder tijdstip vast te stellen 
dan de uitkomstmaat (in dit rapport suïcide gedachten en suïcide pogingen) worden 
de richtingen van de verbanden duidelijker. 
 In de analyses is de DSM-III-R definitie van depressie en daarmee ook die van 
enigerlei stemmingsstoornis (het vóórkomen van depressie, dysthymie of bipolaire 
stoornis) aangepast. Volgens de DSM-III-R heeft iemand een depressie als hij of 
zij tenminste vijf van negen symptomen heeft. Eén van deze symptomen bestaat 
uit het vóórkomen van suïcidaliteit (een positief antwoord op één van de vier 
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vragen zoals geformuleerd in paragraaf 2.3). In de nieuwe definitie heeft iemand 
een depressie als hij of zij tenminste vier van negen symptomen heeft, waarbij het 
symptoom van suïcidaliteit niet is meegeteld. Reden voor deze herformulering is dat 
daarmee de verbanden tussen depressie enerzijds en suïcide gedachten en suïcide 
pogingen anderzijds zuiverder worden. 
 De analyses ter beantwoording van onderzoeksvraag 2 zijn gecorrigeerd voor de 
invloed van geslacht en leeftijd. Reden hiervoor is dat deze kenmerken vaak samen-
hangen met andere mogelijke determinanten van suïcide gedachten of suïcide 
pogingen, zoals het vóórkomen van psychische stoornissen. 
 Multinomiale logistische regressie analyses resulteren in relatieve risico ratio’s 
(RRRs); een maat voor de kans dat mensen met een bepaald kenmerk meer of juist 
minder suïcide gedachten of suïcide pogingen hebben dan de referentiegroep. 

Onderzoeksvraag 3 ‘Hoe vaak ontstaan voor het eerst suïcide gedachten en suïcide 
pogingen?’ is beantwoord met behulp van zogenoemde incidenties. Onder incidentie 
wordt verstaan het percentage nieuwe gevallen in een bepaalde tijdsperiode. Om 
incidenties te kunnen bepalen, is het noodzakelijk dat mensen gedurende een 
bepaalde tijd worden gevolgd. Dat is in NEMESIS gebeurd. Op drie meetmomenten 
werden respondenten ondervraagd. Voor dit rapport zijn de volgende incidenties 
berekend:
•  De incidentie van suïcide gedachten, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Om 

deze incidentie te bepalen werden op meting 1 de respondenten geselecteerd die 
nooit eerder in hun leven suïcide gedachten hadden gehad of een suïcide poging 
hadden ondernomen. Vervolgens werd drie jaar later (op basis van meting 2 en 
meting 3) gekeken hoeveel personen uit deze zogenoemde ‘at risk’ groep voor het 
eerst suïcide gedachten hadden ontwikkeld.

•  De incidentie van suïcide pogingen, uitgesplitst naar geslacht en leeftijd. Om 
deze incidentie te bepalen werden op meting 1 de respondenten geselecteerd 
die nooit eerder in hun leven een suïcide poging hadden gehad, maar wel suïcide 
gedachten konden hebben gehad. Vervolgens werd drie jaar later gekeken 
hoeveel personen uit deze ‘at risk’ groep voor het eerst een suïcide poging 
hadden ontwikkeld.

Onderzoeksvraag 4 ‘Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor het ontstaan 
van nieuwe suïcide gedachten en suïcide pogingen?’ is beantwoord met behulp van 
logistische regressie analyses. In de analyses naar nieuwe suïcide gedachten bestond 
de referentiegroep uit personen die op meting 1 nooit eerder in hun leven suïcide 
gedachten hadden gehad of een suïcide poging hadden ondernomen en die deze 
ook niet hadden ontwikkeld op meting 2 en meting 3; in de analyses naar nieuwe 
suïcide pogingen bestond de referentiegroep uit personen die op alledrie metingen 
nooit eerder in hun leven een suïcide poging hadden gepleegd. 
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Risicogroepen zijn vastgesteld aan de hand van sociaaldemografische kenmerken 
(tabel 3.5). Risico-indicatoren hebben betrekking op kwetsbaarheidindicatoren en 
ziektegerelateerde kenmerken (tabel 3.6). Deze determinanten zijn zoveel als moge-
lijk was op meting 1 vastgesteld. Uitzonderingen waren: negatieve levensgebeurte-
nissen, langdurige conflicten, traumatische ervaringen, sociale steun, verandering 
in woonsituatie, verandering in werksituatie, en verandering in inkomen (de drie 
veranderingen in situatie zijn bepaald tussen meting 1 en meting 2). Nieuwe suïcide 
gedachten en nieuwe suïcide pogingen zijn vastgesteld op meting 2 en meting 
3, zoals bij onderzoeksvraag 2 beschreven, en hebben daardoor betrekking op het 
ontstaan ervan over een periode van drie jaar. 
 Net als bij onderzoeksvraag 2 zijn ook hier de definities van depressie en daarmee 
ook die van enigerlei stemmingsstoornis aangepast en zijn de analyses gecorrigeerd 
voor de invloed van geslacht en leeftijd. 
 Logistische regressie analyses resulteren in odds ratio’s (ORs); een maat voor 
de kans dat mensen met een bepaald kenmerk meer of juist minder vaak voor het 
eerst suïcide gedachten of suïcide pogingen ontwikkelen dan de referentiegroep. 
Van de significante ORs zijn ook de overeenkomstige populatie attributieve fractie’s 
(PAFs) berekend; een maat voor de potentiële gezondheidswinst in de bevolking. 
Het beschrijft het percentage waarmee het ontstaan ofwel de incidentie van de 
uitkomstmaat (in dit rapport suïcide gedachten en suïcide pogingen) in de bevolking 
gereduceerd kan worden wanneer een risico-indicator volledig geëlimineerd zou 
kunnen worden of wanneer de nadelige effecten van een risico-indicator volledig 
weggenomen zouden kunnen worden. 

Onderzoeksvraag 5 ‘Hoe ziet het beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen 
eruit?’ is beantwoord met behulp van frequentieverdelingen. Omdat op meting 1 
suïcide gedachten en suïcide pogingen betrekking hadden op ooit in het leven, is 
uitgeweken naar meting 2 en meting 3. Op deze metingen hadden suïcide gedachten 
en suïcide pogingen betrekking op een aaneensluitende periode waardoor het 
beloop beter in kaart kon worden gebracht. Berekend is bijvoorbeeld hoeveel 
procent van de volwassenen met suïcide gedachten op meting 2 twee jaar later 
een suïcide poging had ondernomen en hoeveel procent geen suïcide gedachten 
meer had. Uitgaande van de volwassenen die op meting 2 aangaven in de afgelopen 
12 maanden een suïcide poging te hebben ondernomen, is ook berekend hoeveel 
procent twee jaar later opnieuw aangaf een suïcide poging te hebben ondernomen 
en hoeveel procent wel of helemaal geen suïcide gedachten meer had. De situatie 
kan dus stabiel zijn gebleven, zijn verbeterd of zijn verslechterd. 
 Om een indruk te krijgen wat risicogroepen en risico-indicatoren zijn van deze 
veranderingen zijn logistische regressie analyses uitgevoerd. Deze hadden betrekking 
op een verbetering of een verslechtering van de problematiek. Risicogroepen zijn 
vastgesteld aan de hand van de sociaaldemografische kenmerken uit tabel 3.5, met 
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uitzondering van de variabelen die een verandering in woon-, werk- en inkomens-
situatie meten. Risico-indicatoren hebben betrekking op alle kenmerken uit tabel 3.6, 
met uitzondering van de variabelen die betrekking hebben op de aanvangsleeftijd 
van de stoornis en eerdere suïcide gedachten. Daarnaast zijn de psychische stoor-
nissen vastgesteld op de tweede meting en hadden daarmee ook betrekking op de 
afgelopen 12 maanden. 
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3 Resultaten

3.1 Hoe vaak komen suïcide gedachten en suïcide pogingen 
voor in de bevolking?

Ooit in het leven

Tabel 3.11 laat zien in welke mate volwassenen in de algemene bevolking gedachten 
over de dood en concrete suïcide gedachten hebben gehad als ook suïcide pogingen 
hebben ondernomen. 34 procent van de mensen heeft ooit in het leven een periode 
van twee weken of meer gekend, waarin veel over de dood werd nadacht, bijvoor-
beeld die van zichzelf, van iemand anders of de dood in het algemeen (gedachten 
over de dood). Tien procent van de mensen heeft ooit een periode van twee weken 
of meer meegemaakt, waarin men het gevoel had dood te willen zijn (doodswens). 
11 procent heeft zich ooit wel eens zo teneergeslagen gevoeld dat zelfmoord werd 
overwogen (suïcide gedachten) en 2,7 procent heeft uiteindelijk ooit een zelfmoord-
poging ondernomen (suïcide poging).

In de afgelopen 12 maanden

Bijna 16 procent van de mensen had in het afgelopen jaar gedacht over de dood. Drie 
procent rapporteerde een doodswens en eenzelfde percentage rapporteerde suïcide 
gedachten in het afgelopen jaar. Bijna één procent ondernam in het afgelopen jaar 
een suïcide poging. 

Sekse- en leeftijdverschillen

Iets meer vrouwen dan mannen hebben ooit in het leven en in het afgelopen jaar 
gedachten over de dood en concrete suïcide gedachten gehad. Vrouwen blijken ook 
vaker suïcide pogingen te hebben ondernomen. De percentages naar leeftijd laten 
geen duidelijke trend in een bepaalde richting zien. Twee consistente gegevens zijn 
dat personen in de leeftijd van 55-64 jaar het minst vaak suïcide gedachten rappor-
teerden en dat 45-54 jarigen relatief vaak een suïcide poging hebben ondernomen. 
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3.2 Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor 
suïcide gedachten en suïcide pogingen?

Tabellen 3.2 en 3.3 gaan in op determinanten van suïcide gedachten en suïcide 
pogingen. Onder suïcide gedachten worden nu ook doodswensen verstaan (zie voor 
uitleg paragraaf 2.3). In deze tabellen gaat het om suïcide gedachten en suïcide 
pogingen vastgesteld in het afgelopen jaar, en om elkaar uitsluitende groepen: 
iemand die in deze periode een suïcide poging heeft ondernomen en toen ook 
suïcide gedachten had, wordt alleen gerekend tot de groep van respondenten die 
een suïcide poging heeft ondernomen. In de analyses bestond de referentiegroep 
voor beide groepen uit personen zonder suïcide gedachten en suïcide pogingen, die 
wel gedachten over de dood konden hebben gehad. 
 De resultaten zijn gecorrigeerd voor de invloed van geslacht en leeftijd. Dit 
betekent dat een verhoogde kans van een bepaalde groep op bijvoorbeeld suïcide 
gedachten vergeleken met een andere groep niet kan worden toegeschreven aan 
verschillen tussen beide groepen wat betreft geslacht en leeftijd. 

Risicogroepen voor suïcide gedachten

Tabel 3.2 laat zien dat vrouwen in het afgelopen jaar twee keer zoveel kans hadden 
op suïcide gedachten dan mannen (RRR=1,83). Alleenstaande ouders en personen 
die alleen wonen hadden een bijna drie keer zo hoge kans om suïcide gedachten 
te hebben (RRR=2,93 respectievelijk RRR=2,96) dan degenen die met hun partner 
wonen. Volwassenen zonder betaalde baan, met een lager dan gemiddeld inkomen 
en die in een grote stad wonen rapporteerden ook relatief vaker suïcide gedachten 
in het afgelopen jaar. Hun kansen lagen twee tot drie keer hoger dan die van hun 
respectievelijke referentiecategorie. 
 Volwassenen met suïcide gedachten verschilden niet significant met de referen-
tiegroep wat betreft hun leeftijd en opleidingsniveau. 

Risicogroepen voor suïcide pogingen

Volwassenen die in het afgelopen jaar een suïcide poging hebben gepleegd, hebben 
vaker geen betaalde baan, een lager dan gemiddeld inkomen en wonen vaker in een 
grote stad dan de referentiegroep. In tegenstelling tot bij volwassenen met suïcide 
gedachten hadden vrouwen, alleenstaande ouders en volwassenen die alleen wonen 
wel verhoogde kansen op suïcide pogingen, maar deze kansen waren niet significant. 
Op deze kenmerken verschilden de volwassenen die een suïcide poging achter de rug 
hadden dus niet van de referentiegroep. 
 Indien we de volwassenen met een suïcide poging nu niet vergelijken met de 
referentiegroep maar met diegenen met suïcide gedachten, dan blijkt dat zij alleen 
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Tabel 3.2 Sociaaldemografische kenmerken van mensen die suïcide gedachten 
hebben of die een suïcide poging hebben ondernomen in de afgelopen 12 maanden 
(N=5618). Resultaten van multinomiale logistische regressie analyses, in relatieve 
risico ratio’s (RRR) met 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI)

Suïcide gedachteni Suïcide poginga

(n=222) (n=51)
  n % RRR*  (95% CI) RRR*  (95% CI)

Geslacht (vrouw; ref=man) 3007 49,2 1,83 (1,35-2,48) 1,34 (0,75-2,40)

Leeftijd (in jaren) 
18-24 427 14,2 1,03 (0,56-1,89) 0,38 (0,04-3,46)
25-34 1466 26,2 1,04 (0,67-1,61) 2,24 (0,72-7,02)
35-44 1549 24,0 0,99 (0,64-1,54) 2,31 (0,75-7,13)
45-54 1237 20,1 1,13 (0,72-1,79) 2,43 (0,75-7,90)
55-64 (ref) 939 14,7 1 1
p voor trend p=0,92 (ns) p=0,47 (ns)

Opleidingsniveau
LO, LBO 336 5,5 1,26 (0,68-2,32) 2,73 (0,96-7,77)
MAVO, MBO 2054 34,7 1,05 (0,73-1,52) 1,04 (0,47-2,35)
HAVO, VWO 1588 30,0 0,76 (0,51-1,14) 1,72 (0,80-3,67)
HBO, universiteit (ref) 1640 29,8 1 1
p voor trend p=0,50 (ns) p=0,37 (ns)

Woonsituatie
Alleenstaande ouder 242 3,3 2,93 (1,76-4,86) 2,32 (0,86-6,25)
Alleen 1061 17,5 2,96 (2,15-4,09) 1,23 (0,61-2,48)
Anders 356 10,7 1,63 (0,88-3,02) 0,59 (0,13-2,69)
Met partner (ref) 3959 68,5 1 1

Werksituatie (geen betaalde baan; 
ref=betaalde baan) 1731 29,5 1,68 (1,24-2,27) 2,34 (1,23-4,45)

Inkomen huishouden
Laag 1028 20,1 2,68 (1,56-4,61) 3,41 (1,12-10,40)
Gemiddeld 3578 65,3 1,03 (0,62-1,71) 1,93 (0,66-5,62)
Hoog (ref) 770 14,6 1 1

Urbanisatiegraad  
Zeer grote stad 953 19,5 2,87	(1,94-4,25) 3,17 (1,47-6,84)
Grote stad 1182 21,2 1,62	(1,08-2,43) 1,70 (0,76-3,82)
Kleine stad 1225 20,7 1,70	(1,12-2,60) 1,39 (0,63-3,07)
Dorp (ref) 2258 38,6 1 1
p voor trend p=0,00 p=0,01

* Gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd 
Relatieve risico ratio’s significant verschillend van 1,00 (p<0,05 tweezijdig getoetst) zijn vet weergegeven 
i  Suïcide gedachten (inclusief doodswens) vergeleken met geen suïcidaliteit (noch doodswens, noch suïcide gedachten, 
noch suïcide pogingen)

a Suïcide poging (exclusief suïcide gedachten) vergeleken met geen suïcidaliteit 
ref verwijst naar referentie categorie
ns verwijst naar niet significant
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wat betreft het alleen wonen van elkaar verschilden (resultaten niet gepresenteerd 
in tabel): volwassenen die alleen wonen hebben een verhoogde kans op suïcide 
gedachten, maar niet op suïcide pogingen. 

Risico-indicatoren voor suïcide gedachten

Kwetsbaarheidindicatoren 
Tabel 3.3 laat zien dat volwassenen die in het afgelopen jaar negatieve levensge-
beurtenissen hebben meegemaakt, vaker in datzelfde jaar suïcide gedachten rappor-
teerden. Dat geldt voor alledrie typen van negatieve levensgebeurtenissen. Om een 
voorbeeld te geven: volwassenen die in een langdurig conflict met bijvoorbeeld hun 
partner of baas verwikkeld zaten, hadden een bijna vijf keer zo hoge kans op suïcide 
gedachten dan volwassenen die geen langdurig conflict rapporteerden (RRR=4,72). 
 Volwassenen die in andere opzichten kwetsbaar zijn, rapporteerden ook vaker 
suïcide gedachten. Dat geldt in het bijzonder voor personen met een hoge mate van 
neuroticisme (emotioneel instabiel), en voor personen die een gebrek aan sociale 
steun ervaren en personen die traumatische ervaringen voor hun 16e levensjaar 
hebben meegemaakt.  Hun kansen lagen respectievelijk ruim zeven, viereneenhalf 
en ruim vier keer hoger dan die van hun respectievelijke referentiecategorie. Volwas-
senen met een vader of moeder met een psychiatrisch verleden rapporteerden bijna 
twee keer zo vaak suïcide gedachten in het afgelopen jaar.

Psychische stoornissen
Volwassenen met een psychische stoornis rapporteerden één jaar later ook bedui-
dend vaker suïcide gedachten. Dat geldt voor alle hoofdgroepen en afzonderlijke 
psychische stoornissen. Volwassenen met bijvoorbeeld een stemmingsstoornis 
hadden een 12 keer zo hoge kans op suïcide gedachten dan volwassenen zonder 
stemmingsstoornis. Vooral bij personen met dysthymie kwamen suïcide gedachten 
voor. Bij volwassenen met een angststoornis was de kans op suïcide gedachten 
ruim zes keer verhoogd. Vooral personen met een paniekstoornis en een obsessief 
compulsieve stoornis rapporteerden suïcide gedachten. Bij volwassenen met een 
middelenstoornis lag de kans op suïcide gedachten bijna vijf keer hoger dan bij 
volwassenen zonder middelenstoornis. Daarbij valt op dat vooral personen met 
drugsmisbruik of –afhankelijkheid suïcide gedachten rapporteerden. 
 Het is denkbaar dat als de psychische stoornis op jongere leeftijd begon, men 
meer kans had om suïcide gedachten te ontwikkelen dan wanneer de stoornis op 
latere leeftijd manifest werd. Dit gaat op voor stemmingsstoornissen, maar niet voor 
angst- en middelenstoornissen. Het bleek dat als de stemmingsstoornis voor het 25e 
levensjaar was begonnen, men vaker suïcide gedachten had dan wanneer de stoornis 
na deze leeftijd ontstond. 
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Tabel 3.3 Kwetsbaarheidindicatoren en ziektegerelateerde kenmerken van mensen 
die suïcide gedachten hebben of die een suïcide poging hebben ondernomen in de 
afgelopen 12 maanden (N=5618). Resultaten van multinomiale logistische regressie 
analyses, in relatieve risico ratio’s (RRR) met 95% betrouwbaarheidsintervallen (CI)
 

Suïcide gedachteni Suïcide poginga  
(n=222) (n=51)

n % RRR*  (95% CI) RRR*  (95% CI)

Levensgebeurtenissen
Negatieve levensgebeurtenissen 2140 37,4 4,33 (3,15-5,96) 2,58 (1,44-4,64)
Langdurige conflicten 1021 17,8 4,72 (3,51-6,35) 3,28 (1,79-6,01)
Traumatische ervaringen 762 13,3 2,41 (1,76-3,31) 3,37 (1,81-6,25)

Andere kwetsbaarheidindicatoren
Neuroticisme (hoog; ref=laag) 1782 30,8 7,60 (5,32-10,85) 4,40 (2,35-8,22)
Psychiatrisch verleden ouder(s) 1748 31,2 1,86 (1,38-2,50) 1,59 (0,88-2,88)
Suïcide verleden ouder(s) 183 3,1 0,93 (0,44-1,95) 2,07 (0,71-6,06)
Jeudtrauma 1643 28,2 4,36 (3,23-5,89) 5,89 (3,16-10,96)
Sociale steun (laag; ref=hoog) 1327 23,0 4,57 (3,40-6,13) 2,72 (1,51-4,89)

Psychische stoornissen 
Enigerlei psychische stoornis 841 15,8 10,75 (7,84-14,74) 9,30 (5,16-16,79)
Enigerlei stemmingsstoornis 468 8,0 12,09 (8,94-16,37) 11,89 (6,50-21,72) 
 Depressieve stoornis 399 6,7 8,18 (5,93-11,27) 6,21 (3,16-12,20)
 Dysthymie 66 1,1 26,42 (15,02-46,50) 45,63 (19,67-105,88)
 Bipolaire stoornis 49 0,9 17,59 (9,06-34,15) 28,41 (10,77-74,97)
Enigerlei angststoornis 417 7,1 6,54 (4,67-9,16) 9,72 (5,03-18,81)
 Paniekstoornis 76 1,3 10,82 (6,07-19,30) 14,30 (5,33-38,36)
 Agorafobie 68 1,1 5,37 (2,77-10,42) 13,22 (4,65-37,63)
 Sociale fobie 130 2,2 9,38 (5,98-14,70) 9,34 (3,98-21,89)
 Specifieke fobie 250 4,3 5,66 (3,76-8,53) 5,80 (2,59-13,01)
 Gegeneraliseerde angststoornis 29 0,5 5,02 (1,81-13,89) ---
 Obsessieve compulsieve stoornis 18 0,4 14,21 (4,89-41,31) 21,48 (4,38-105,26)
Enigerlei middelenstoornis 264 6,0 4,56 (2,85-7,31) 4,22 (1,69-10,54)
 Alcoholmisbruik of -afhankelijkheid 238 5,5 3,99 (2,42-6,59) 3,14 (1,14-8,64)
 Drugsmisbruik of -afhankelijkheid 41 1,0 6,83 (3,03-15,42) 9,57 (2,55-35,83)
Aantal psychische stoornissen
 0 (ref) 4777 84,2 1 1
 1 590 11,4 6,77 (4,66-9,83) 2,64 (1,03-6,79)
 2 150 2,7 16,92 (10,58-27,07) 25,33 (11,41-56,28)
 >=3 101 1,7 41,88 (25,11-69,85) 50,95 (22,55-115,12)
Aanvangsleeftijd stemmingsstoornis  
(< 25 jaar; ref=ouder) 436 41,5 1,67 (1,08-2,57) 1,59 (0,64-3,95) 
Aanvangsleeftijd angststoornis  
(< 18 jaar; ref=ouder) 588 51,7 1,11 (0,75-1,66) 0,64 (0,27-1,56) 
Aanvangsleeftijd middelenstoornis  
(< 18 jaar; ref=ouder) 206 25,8 0,63 (0,28-1,42) ---
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Lichamelijke aandoeningen
Verder blijkt dat volwassenen met een lichamelijke aandoening één jaar later even-
eens vaker suïcide gedachten hadden. Dat geldt voor drie van de vier onderscheiden 
hoofdgroepen van lichamelijke aandoeningen. Volwassenen met chronische pijn, 
astma en spijsverteringsproblemen hadden een bijna twee tot drie keer verhoogde 
kans op suïcide gedachten. Het hebben van een cardiovasculaire aandoening vormde 
geen verhoogd risico op suïcide gedachten.  
 Aanvullende analyses laten zien dat de kans op suïcide gedachten van mensen 
met een combinatie van een lichamelijke aandoening én een psychische stoornis 
één jaar later niet extra verhoogd was vergeleken met de som van de kansen van 
mensen met alleen een lichamelijke aandoening en van mensen met alleen een 
psychische stoornis (resultaten niet gepresenteerd in tabel). 

Eerdere suïcide gedachten
Tenslotte, volwassenen die eerder in hun leven suïcide gedachten hadden gehad, 
en vooral degenen die een suïcide poging hadden gepleegd, rapporteerden vaker 
suïcide gedachten. Hun kansen lagen respectievelijk 18 en 26 keer hoger dan die van 
volwassenen zonder eerdere suïcidaliteit. 

Suïcide gedachteni Suïcide poginga  
(n=222) (n=51)

n % RRR*  (95% CI) RRR*  (95% CI)

Lichamelijke aandoeningen
Enigerlei lichamelijke aandoening 2363 40,4 1,42 (1,07-1,89) 1,45 (0,78-2,69)
Chronische pijn 1019 16,6 1,78 (1,26-2,50) 2,02 (1,03-3,95)
Cardiovasculaire aandoeningen 470 7,7 1,34 (0,84-2,15) 0,98 (0,31-3,05)
Astma 307 5,5 1,66 (1,02-2,71) 0,90 (0,28-2,90)
Spijsverteringsproblemen 219 3,7 2,88 (1,80-4,59) 3,28 (1,30-8,28)
Aantal lichamelijke aandoeningen 
 0 (ref) 3255 59,6 1 1
 1 1469 25,7 1,13 (0,80-1,60) 1,21 (0,58-2,49)
 2 539 9,0 1,53 (0,98-2,39) 1,60 (0,60-4,13)
 > = 3 355 5,7 2,82 (1,76-4,53) 2,55 (0,94-6,93)

Eerdere suïcidaliteit
 Geen (ref) 4755 85,4 1 1 
 Suïcide gedachten 705 12,0 17,99 (12,64-25,62) 7,25 (3,26-16,11)
 Suïcide poging 155 2,7 26,22 (15,76-43,64) 87,31 (42,46-179,53) 

* Gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd 
Relatieve risico ratio’s significant verschillend van 1,00 (p<0,05 tweezijdig getoetst) zijn vet weergegeven 
i  Suïcide gedachten (inclusief doodswens) vergeleken met geen suïcidaliteit (noch doodswens, noch suïcide gedachten, 
noch suïcide pogingen)

a  Suïcide poging (exclusief suïcide gedachten) vergeleken met geen suïcidaliteit
ref verwijst naar referentie categorie
--- betekent RRR kon niet worden berekend vanwege te kleine aantallen in de cellen
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Risico-indicatoren voor suïcide pogingen 
 
Volwassenen die in het afgelopen jaar een suïcide poging hebben gepleegd, hebben 
vaker negatieve levensgebeurtenissen meegemaakt, zijn vaker emotioneel instabiel 
(hoge mate van neuroticisme), ervaren vaker een gebrek aan sociale steun, hebben 
vaker traumatische ervaringen voor het 16e levensjaar meegemaakt, voldeden vaker 
aan de criteria van alle hoofdgroepen van psychische stoornissen en afzonderlijke 
stoornissen, en zij hadden vaker eerder in hun leven suïcide gedachten gehad of een 
suïcide poging ondernomen dan de referentiegroep. 
 Aanvullende analyses laten zien dat de kans op een suïcide poging van mensen 
met een combinatie van een lichamelijke aandoening én een psychische stoornis 
één jaar later niet extra verhoogd was vergeleken met de som van de kansen van 
mensen met alleen een lichamelijke aandoening en van mensen met alleen een 
psychische stoornis (resultaten niet gepresenteerd in tabel). 
 In tegenstelling tot bij volwassenen met suïcide gedachten hadden personen met 
een ouder met een psychiatrisch verleden, een stemmingsstoornis die vóór het 25e 
levensjaar was begonnen, een lichamelijke aandoening en astma in het bijzonder 
geen verhoogde kansen op suïcide pogingen. Op deze kenmerken verschilden de 
volwassenen die een suïcide poging achter de rug hadden dus niet van de  
referentiegroep. 
 Indien we de volwassenen met een suïcide poging nu niet vergelijken met de 
referentiegroep maar met diegenen met suïcide gedachten, dan blijkt dat zij alleen 
wat betreft eerdere suïcide gedachten en eerdere suïcide poging(en) van elkaar 
verschilden (resultaten niet gepresenteerd in tabel): volwassenen met eerdere 
suïcide gedachten hebben een beduidend hogere kans op suïcide gedachten dan 
op suïcide pogingen, en volwassenen met eerdere suïcide pogingen hebben op hun 
beurt een beduidend hogere kans op suïcide pogingen dan op suïcide gedachten. 

3.3 Hoe vaak ontstaan voor het eerst suïcide gedachten en 
suïcide pogingen?

Tabel 3.4 gaat in op het ontstaan van suïcide gedachten en suïcide pogingen in de 
algemene bevolking, ook wel incidenties genoemd. Het laat zien hoeveel personen 
voor het eerst in hun leven suïcide gedachten krijgen of een suïcide poging plegen 
over een bepaalde periode. Van de volwassenen die op meting 1 nooit eerder suïcide 
gedachten hadden gehad of een suïcide poging hadden ondernomen, rapporteerde 
drie jaar later bijna drie procent voor het eerst in het leven suïcide gedachten. Van de 
volwassenen die op meting 1 nooit eerder een suïcide poging hadden ondernomen 
maar wel suïcide gedachten konden hebben gehad, deed drie jaar later bijna één 
procent voor het eerst in het leven een suïcide poging. 
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Sekse- en leeftijdverschillen

De percentages nieuwe suicide gedachten en nieuwe suicide pogingen voor 
mannen en vrouwen ontlopen elkaar niet veel. Zo varieerde de incidentie van 
suïcide gedachten van ruim twee procent voor mannen tot ruim drie procent voor 
vrouwen, en was de incidentie van suïcide pogingen voor beide geslachten gelijk. 
De incidenties naar leeftijd laten ook geen duidelijke trend in een bepaalde richting 
zien. Bij de incidenties van suïcide gedachten lijken volwassenen in de oudere 
leeftijdscategorieën relatief minder vaak voor het eerst suïcide gedachten te rappor-
teren. Bij de incidenties van suïcide pogingen zijn het de personen uit de middelste 
leeftijdscategorieën die relatief hoger scoorden.

Tabel 3.4 Nieuwe suïcide gedachten (‘at risk’ N=4058) en suïcide pogingen (‘at risk’ 
N=4675) in de algemene bevolking over een periode van drie jaar, in gewogen percen-
tages

Drie	jaarsperiode
Nieuwe suïcide gedachteni

(n=107)
%

Nieuwe suïcide poging
(n=39)

%

Totaal 2,7 0,8

Geslacht

Man 2,3 0,8
Vrouw 3,2 0,8

Leeftijd (in jaren)

18-24 3,2 0,3
25-34 3,3 1,0
35-44 2,0 1,1
45-54 2,4 0,8
55-64 2,8 0,5

I Nieuwe suïcide gedachten is inclusief nieuwe doodswens
De risicogroep ofwel at risk groep voor nieuwe suïcide gedachten bestond uit respondenten die op de eerste meting 
van NEMESIS nooit eerder in hun leven een doodswens of suïcide gedachten hadden gehad of die nooit eerder een 
suïcide poging hadden ondernomen

3.4 Wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor het 
ontstaan van nieuwe suïcide gedachten en suïcide 
pogingen?

Tabellen 3.5 en 3.6 gaan in op determinanten van nieuwe suïcide gedachten en 
nieuwe suïcide pogingen. Het gaat om incidenties vastgesteld over een periode 
van drie jaar. In de analyses was de referentiegroep voor de groepen, die suïcide 
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gedachten of suïcide pogingen ontwikkelden, verschillend (zie paragraaf 2.5).  
De resultaten zijn gecorrigeerd voor de invloed van geslacht en leeftijd. 

Risicogroepen voor het ontstaan van nieuwe suïcide gedachten

Tabel 3.5 laat zien dat nadat volwassenen belangrijke negatieve veranderingen in 
hun sociaal-economische situatie hebben meegemaakt, zij een twee tot drie keer zo 
hoge kans hadden om voor het eerst in hun leven suïcide gedachten te ontwikkelen. 
Het gaat om veranderingen in de woon-, werk- en inkomenssituatie. Om een voor-
beeld te geven: personen die hun betaalde baan hadden verloren, hadden een ruim 
twee keer zo hoge kans op nieuwe suïcide gedachten dan degenen die hun baan 
hadden behouden (OR=2,35). Volwassenen die niet met een partner wonen of die in 
een grotere stad wonen rapporteerden ook vaker voor het eerst in het leven suïcide 
gedachten.
 Volwassenen met en zonder nieuwe suïcide gedachten verschilden niet signifi-
cant van elkaar wat betreft hun geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, werksituatie, en 
hoogte van het inkomen. 
 Van de significante risicogroepen voor het ontstaan van suïcide gedachten zijn 
populatie attributieve fractie’s berekend. Hieruit blijkt dat die van volwassenen die 
niet met een partner wonen de hoogste is (PAF=20). Deze fractie drukt uit dat 20 
procent van de incidentie van suïcide gedachten in de bevolking gereduceerd zou 
kunnen worden wanneer de nadelige effecten van niet met een partner wonen 
volledig weggenomen zouden kunnen worden. De PAF van personen die hun 
betaalde baan hadden verloren is eenderde lager (PAF=6,7) en betekent dat de 
incidentie van suïcide gedachten in de bevolking met bijna zeven procent zou dalen 
wanneer werkloos-worden volledig te voorkomen zou zijn. 

Risicogroepen voor het ontstaan van nieuwe suïcide pogingen

Volwassenen die over een periode van drie jaar voor het eerst in hun leven een 
suïcide poging pleegden, verschilden alleen op één sociaaldemografisch kenmerk 
van degenen die geen nieuwe suïcide poging hadden ondernomen. Zij hadden vaker 
hun betaalde baan verloren. De PAF behorende bij deze risicogroep drukt uit dat 
de incidentie van suïcide pogingen in de bevolking met negen procent zou dalen 
wanneer werkloos-worden volledig te voorkomen zou zijn. 
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Tabel 3.5 Sociaaldemografische kenmerken van mensen die voor het eerst in hun 
leven suïcide gedachten hebben gehad (‘at risk’ N=4058) of die een suïcide poging 
hebben ondernomen (‘at risk’ N=4675) over een periode van drie jaar. Resultaten van 
logistische regressie analyses, in odds ratio’s (OR) met 95% betrouwbaarheidsinter-
vallen (CI) en populatie attributieve fractie’s (PAF)

‘at risk’ Suïcide gedachteni 
(n=107)

‘at risk’ Suïcide poginga

(n=39)
 n % OR*  (95% CI) PAF n % OR*  (95% CI) PAF

Geslacht (vrouw; ref=man) 2080 47,1 1,45 (0,94-2,22) 2478 48,8 1,08 (0,56-2,11)

Leeftijd (in jaren)  
 18-24 285 13,9 1,17 (0,50-2,71) 326 13,7 0,60 (0,06-5,85)
 25-34 1039 26,1 1,22 (0,67-2,24) 1209 26,3 2,23 (0,61-8,09)
 35-44 1126 23,8 0,71 (0,38-1,35) 1315 24,3 2,39 (0,67-8,44)
 45-54 906 21,1 0,86 (0,44-1,68) 1040 20,9 1,84 (0,46-7,30)
 55-64 (ref) 702 15,2 1 785 14,8 1
  p voor trend p=0,33 (ns) p=0,89 (ns)

Opleidingsniveau  
 LO, LBO 209 4,8 0,64 (0,22-1,89) 246 4,9 1,58 (0,41-6,14)
 MAVO, MBO 1474 34,3 0,84 (0,51-1,39) 1674 33,7 0,93 (0,37-2,37)
 HAVO, VWO 1141 29,8 0,82 (0,47-1,43) 1324 30,0 1,19 (0,53-2,67)
 HBO, universiteit (ref) 1234 31,1 1 1431 31,4 1
 p voor trend p=0,38 (ns) p= 0,87 (ns)

Woonsituatie (niet met  
partner; ref=met partner) 1037 28,9 1,92 (1,21-3,04) 20,0 1299 30,7 0,94 (0,44-2,01)
Verandering in woonsituatie 
(niet meer met partner; 
ref=anders) 83 2,0 3,12 (1,37-7,14) 3,8 95 2,0 1,51 (0,21-11,23)
Werksituatie (geen betaalde 
baan; ref=betaalde baan) 1168 27,7 1,07 (0,68-1,71) 1380 28,4 0,68 (0,31-1,47)
Verandering in werksituatie 
(geen betaalde baan meer; 
ref=anders) 206 5,4 2,35 (1,15-4,79) 6,7 250 5,7 2,86 (1,07-7,63) 9,1

Inkomen huishouden
 Laag 595 17,1 0,97 (0,53-1,77) 759 18,4 1,91 (0,71-5,13)
 Gemiddeld 2695 67,5 1,14 (0,51-2,57) 3066 66,8 1,01 (0,27-3,78)
 Hoog (ref) 601 15,5 1 661 14,8 1
Verandering in inkomen 
huishouden (flinke daling; 
ref=anders) 207 5,3 3,12 (1,71-5,71) 10,0 256 5,7 1,23 (0,37-4,07)

Urbanisatiegraad
 Zeer grote stad 617 18,3 1,72 (0,95-3,15) 749 19,2 1,61 (0,57-4,57)
 Grote stad 874 21,4 1,72 (0,98-3,03) 994 21,1 1,78 (0,76-4,17)
 Kleine stad 878 20,7 1,60 (0,88-2,91) 1017 20,7 1,37 (0,56-3,33)
 Dorp (ref) 1689 39,7 1 1915 39,0 1
 p voor trend p<	0,05 p=0,24 (ns)

* Gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd 
Odds ratio’s significant verschillend van 1,00 (p<0,05 tweezijdig getoetst) zijn vet weergegeven 
i Nieuwe suïcide gedachten is inclusief nieuwe doodswens
a Nieuwe suïcide poging 
ref verwijst naar referentie categorie
ns verwijst naar niet significant
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Risico-indicatoren voor het ontstaan van nieuwe suïcide gedachten

Kwetsbaarheidindicatoren
Tabel 3.6 laat zien dat volwassenen die negatieve levensgebeurtenissen hebben 
meegemaakt, vaker voor het eerst in hun leven suïcide gedachten ontwikkelden. Dat 
geldt voor alledrie typen van negatieve levensgebeurtenissen. Om een voorbeeld te 
geven: volwassenen die in een langdurig conflict met bijvoorbeeld hun partner of 
baas verwikkeld zaten, hadden een bijna vijf keer zo hoge kans op nieuwe suïcide 
gedachten dan volwassenen die geen langdurig conflict rapporteerden (OR=4,67). 
 Volwassenen die in andere opzichten kwetsbaar zijn, rapporteerden ook vaker 
voor het eerst in hun leven suïcide gedachten. Dat geldt in het bijzonder voor 
personen met een hoge mate van neuroticisme (emotioneel instabiel), en in mindere 
mate voor diegenen met een vader of moeder met een psychiatrisch verleden. Hun 
kansen lagen respectievelijk viereneenhalf en bijna twee keer hoger dan die van hun 
respectievelijke referentiecategorie. 

Psychische stoornissen
Volwassenen met een psychische stoornis in het afgelopen jaar rapporteerden drie 
jaar later beduidend vaker voor het eerst in hun leven suïcide gedachten. Dat geldt 
voor twee van de drie hoofdgroepen en enkele afzonderlijke psychische stoornissen. 
Volwassenen met bijvoorbeeld een stemmingsstoornis hadden een ruim drie keer zo 
hoge kans op het voor het eerst ontstaan van suïcide gedachten dan volwassenen 
zonder stemmingsstoornis. Vooral bij personen met dysthymie kwamen nieuwe 
suïcide gedachten voor. Bij volwassenen met een angststoornis was de kans op het 
ontstaan van suïcide gedachten ruim twee keer verhoogd. Vooral personen met 
sociale fobie rapporteerden voor het eerst in hun leven suïcide gedachten. Het 
hebben van een middelenstoornis vormde géén verhoogd risico op nieuwe suïcide 
gedachten. Het was wel zo dat als de middelenstoornis voor het 18e levensjaar 
was begonnen, men vaker voor het eerst in het leven suïcide gedachten kreeg dan 
wanneer de stoornis na deze leeftijd ontstond. De leeftijd waarop de stemmings- en 
angststoornis ontstonden hing niet samen met het voor het eerst ontstaan van 
suïcide gedachten. 

Lichamelijke aandoeningen
Verder blijkt dat volwassenen met astma of spijsverteringsproblemen een ongeveer 
drie keer hogere kans op nieuwe suïcide gedachten hadden. Het hebben van chro-
nische pijn of een cardiovasculaire aandoening vormde geen verhoogd risico op het 
ontstaan van suïcide gedachten. 
 Aanvullende analyses laten zien dat de kans op nieuwe suïcide gedachten van 
mensen met een combinatie van een lichamelijke aandoening én een psychische 
stoornis in het afgelopen jaar drie jaar later niet extra verhoogd was vergeleken met 
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de som van de kansen van mensen met alleen een lichamelijke aandoening en van 
mensen met alleen een psychische stoornis in het afgelopen jaar (resultaten niet 
gepresenteerd in tabel). 

Populatie attributieve fractie’s
Van de significante risico-indicatoren voor het ontstaan van suïcide gedachten zijn 
populatie attributieve fractie’s berekend. Hieruit blijkt dat die van volwassenen met 
negatieve levensgebeurtenissen de hoogste is (PAF=54,3). Deze fractie drukt uit dat 
54 procent van de incidentie van suïcide gedachten in de bevolking gereduceerd zou 
kunnen worden wanneer de nadelige effecten van negatieve levensgebeurtenissen 
voor volwassenen volledig weggenomen zouden kunnen worden. De PAF van 
personen met een psychische stoornis is ruim de helft lager (PAF=22,2) en betekent 
dat de incidentie van suïcide gedachten in de bevolking met ruim 22 procent zou 
dalen wanneer psychische stoornissen volledig te voorkomen zouden zijn. De PAF 
van volwassenen met een stemmingsstoornis is 14,5 ofwel de incidentie van suïcide 
gedachten kan voor ruim 14 procent worden toegeschreven aan het bestaan van 
stemmingsstoornissen in de bevolking. De PAF van volwassenen met een angst-
stoornis was vergelijkbaar (PAF=13,3).

Risico-indicatoren voor het ontstaan van nieuwe suïcide pogingen

Volwassenen die voor het eerst in hun leven een suïcide poging hebben gepleegd, 
hebben vaker negatieve levensgebeurtenissen en traumatische ervaringen voor 
hun 16e levensjaar meegemaakt, zij zijn vaker emotioneel instabiel (hoge mate van 
neuroticisme), voldeden vaker aan de criteria van twee van de drie hoofdgroepen van 
psychische stoornissen en enkele afzonderlijke stoornissen ooit in het leven, en zij 
hadden vaker eerder in hun leven suïcide gedachten gehad.  
 Aanvullende analyses laten zien dat de kans op een nieuwe suïcide poging van 
mensen met een combinatie van een lichamelijke aandoening én een psychische 
stoornis in het afgelopen jaar drie jaar later niet extra verhoogd was vergeleken met 
de som van de kansen van mensen met alleen een lichamelijke aandoening en van 
mensen met alleen een psychische stoornis in het afgelopen jaar (resultaten niet 
gepresenteerd in tabel). 
 In tegenstelling tot bij volwassenen met nieuwe suïcide gedachten hadden 
personen met een ouder met een psychiatrisch verleden, een gebrek aan sociale 
steun, sociale fobie, een middelenstoornis die vóór het 18e levensjaar was begonnen, 
astma, en spijsverteringsproblemen geen verhoogde kansen op nieuwe suïcide 
pogingen. Omgekeerd hadden personen met een bipolaire stoornis, agorafobie, 
specifieke fobie, en een gegeneraliseerde angststoornis wel verhoogde kansen op 
het voor het eerst ontstaan van suïcide pogingen, maar niet op nieuwe suïcide 
gedachten.
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Tabel 3.6 Kwetsbaarheidindicatoren en ziektegerelateerde kenmerken van mensen 
die voor het eerst in hun leven suïcide gedachten hebben gehad (‘at risk’ N=4058) of 
die een suïcide poging hebben ondernomen (‘at risk’ N=4675) over een periode van 
drie jaar. Resultaten van logistische regressie analyses, in odds ratio’s (OR) met 95% 
betrouwbaarheidsintervallen (CI) en populatie attributieve fractie’s (PAF)
 

‘at risk’ Suïcide gedachteni 
(n=107)

‘at risk’ Suïcide poginga 
(n=39)

 n % OR*  (95% CI) PAF n % OR*  (95% CI) PAF

Levensgebeurtenissen 
Negatieve levensgebeurtenissen 1405 33,9 4,26 (2,73-6,66) 54,3 1752 17,6 2,81 (1,41-5,58) 40,3
Langdurige conflicten 627 15,3 4,67 (3,03-7,18) 38,9 836 12,2 2,82 (1,37-5,78) 24,9
Traumatische ervaringen 451 10,8 1,91 (1,14-3,18) 10,8 595 12,2 0,93 (0,35-2,45)

Andere kwetsbaarheidindicatoren
Neuroticisme (hoog; ref=laag) 1008 24,7 4,47 (2,86-6,98) 50,5 1401 29,7 4,24 (2,13-8,46) 49,2
Psychiatrisch verleden ouder(s) 1142 28,4 1,61 (1,03-2,50) 15,7 1422 30,7 1,91 (0,97-3,76)
Suïcide verleden ouder(s) 122 2,9 0,29 (0,04-2,11) 145 3,0 1,69 (0,40-7,17)
Jeugdtrauma 967 23,3 3,08 (2,01-4,72) 36,4 1312 27,2 2,43 (1,23-4,80) 29,1
Sociale steun (laag; ref=hoog) 813 19,6 3,65 (2,38-5,60) 36,5 1070 22,3 1,92 (0,95-3,91)

Psychische stoornissen 
Enigerlei psychische stoornis 651 16,6 2,44 (1,54-3,86) 22,2 935 20,5 4,60 (2,33-9,10) 41,9
Enigerlei stemmingsstoornis 173 4,0 3,46 (1,91-6,25) 14,5 317 6,4 6,58 (3,01-14,37) 27,9
 Depressieve stoornis 139 3,1 3,12 (1,59-6,12) 10,2 244 4,9 3,47 (1,12-10,76) 11,8
 Dysthymie 47 1,0 5,42 (2,20-13,36)   8,0 100 1,9 5,68 (1,36-23,65) 8,9
 Bipolaire stoornis 19 0,6 2,99 (0,64-13,95) 40 0,9 16,31 (5,73-46,41) 11,6
Enigerlei angststoornis 347 8,1 2,31 (1,35-3,94) 13,3 528 10,7 3,79 (1,89-7,62) 24,2
 Paniekstoornis 42 0,9 1,44 (0,33-6,22) 91 1,7 3,29 (0,75-14,31)
 Agorafobie 29 0,7 2,05 (0,47-9,02) 55 1,1 4,37 (1,03-18,55) 4,2
 Sociale fobie 106 2,6 4,24 (2,04-8,81) 11,6 188 3,9 3,00 (0,99-9,06)
 Specifieke fobie 203 4,7 1,31 (0,63-2,69) 300 6,1 3,61 (1,48-8,78) 14,6
  Gegeneraliseerde angst-

stoornis 25 0,6 --- 40 0,8 7,03 (1,64-30,04) 5,0
  Obsessieve compulsieve 

stoornis 8 0,2 --- 20 0,4 4,98 (0,64-38,53)
Enigerlei middelenstoornis  237 7,1 1,40 (0,66-2,96) 296 7,7 1,11 (0,34-3,63)
  Alcoholmisbruik of  

-afhankelijkheid 223 6,6 1,52 (0,72-3,23) 274 7,1 0,85 (0,23-3,12)
  Drugsmisbruik of  

-afhankelijkheid 24 0,9 --- 37 1,1 2,05 (0,25-17,02)
Aantal psychische stoornissen
 0 (ref) 3407 83,4 1 3740 79,5 1
 1 490 12,7 2,44 (1,47-4,04) 14,5 638 14,2 2,94 (1,31-6,60) 15,1
 2 115 2,9 2,08  (0,84-5,12) 184 3,9 9,56 (3,53-25,90 18,8
 >=3 46 1,1 3,41 (1,14-10,19)   5,0 113 2,3 6,60 (2,13-20,47) 8,6
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Populatie attributieve fractie’s
Van alle populatie attributieve fractie’s is die van volwassenen met een hoge mate 
van neuroticisme de hoogste (PAF=49,2). Deze fractie drukt uit dat 49 procent van 
de incidentie van suïcide pogingen in de bevolking gereduceerd zou kunnen worden 
wanneer bij personen een hoge mate van neuroticisme volledig te voorkomen zou 
zijn of de nadelige effecten ervan volledig weggenomen zouden kunnen worden. 
De PAF van personen met een stemmingsstoornis is bijna de helft lager (PAF=27,9) 
en betekent dat de incidentie van suïcide pogingen in de bevolking met bijna 28 
procent zou dalen wanneer stemmingsstoornissen volledig te voorkomen zouden 
zijn. De PAF van volwassenen met een angststoornis is 24,2 ofwel de incidentie van 
suïcide pogingen kan voor ruim 24 procent worden toegeschreven aan het bestaan 
van angststoornissen in de bevolking.

‘at risk’ Suïcide gedachteni 
(n=107)

‘at risk’ Suïcide poginga 
(n=39)

 n % OR*  (95% CI) PAF n % OR*  (95% CI) PAF

Aanvangsleeftijd stemmings-
stoornis (< 25 jaar; ref=ouder) 157 35,7 2,24 (0,93-5,40) 314 39,4 1,88 (0,51-6,85) 
Aanvangsleeftijd angststoornis 
(< 18 jaar; ref=ouder) 310 51,6 0,87 (0,44-1,71) 440 49,9 0,51 (0,19-1,38) 
Aanvangsleeftijd middelen-
stoornis (< 18 jaar; ref=ouder) 131 27,0 3,35 (1,39-8,09) 27,0 160 26,8 ---

Lichamelijke aandoeningen
Enigerlei lichamelijke  
aandoening 1639 39,0 1,52 (0,99-2,31) 1926 39,7 1,21 (0,58-2,51)
Chronische pijn 666 15,0 1,60 (0,96-2,66) 808 15,8 1,35 (0,51-3,54)
Cardiovasculaire aandoeningen 338 7,5 1,06 (0,50-2,23) 389 7,5 1,43 (0,45-4,55)
Astma 218 5,4 2,83 (1,40-5,72) 8,6 251 5,3 1,77 (0,62-5,08)
Spijsverteringsproblemen 137 3,3 3,24 (1,40-7,49) 3,9 167 3,5 0,63 (0,09-4,62)
Aantal lichamelijke aan-
doeningen
 0 (ref) 2419 61,0 1 2749 60,4
 1 1067 25,8 1,18 (0,73-1,89) 1231 25,8 0,93 (0,39-2,21)
 2 352 8,2 1,99 (1,01-3,92) 6,9 418 8,4 1,34 (0,44-4,07)
 > = 3 220 5,0 2,97 (1,25-7,08) 8,4 277 5,5 2,61 (0,67-10,14)

Eerdere suïcide gedachten --- --- --- 107 2,7 8,27 (4,22-16,20) 46,2

* Gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd 
Odds ratio’s significant verschillend van 1,00 (p<0,05 tweezijdig getoetst) zijn vet weergegeven 
i Nieuwe suïcide gedachten is inclusief nieuwe doodswens
a Nieuwe suïcide poging
ref verwijst naar referentie categorie
--- betekent OR kon niet worden berekend vanwege te kleine aantallen in de cellen
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3.5 Hoe ziet het beloop van suïcide gedachten en suïcide 
pogingen eruit?

Tabel 3.7 beschrijft veranderingen in suïcide gedachten en suïcide pogingen bij 
volwassenen in de algemene bevolking. De nadruk ligt op twee cohorten: volwas-
senen die in het jaar vóór meting 2 uitsluitend suïcide gedachten hadden en zij die in 
datzelfde jaar een suïcide poging hadden gepleegd. 

Suïcide gedachten

Beloop
Van de volwassenen die in het jaar vóór meting 2 suïcide gedachten hadden, had 
31 procent in de twee jaar daarna nog steeds deze gedachten en had ruim zeven 
procent in diezelfde periode een suïcide poging ondernomen. De overgrote meerder-
heid, 61 procent, rapporteerde twee jaar later géén suïcidaliteit meer. Het beloop van 
suïcide gedachten kan dus stabiel zijn gebleven, zijn verslechterd of zijn verbeterd. 

Verbetering: Risicogroepen en risico-indicatoren 
Als we de volwassenen van wie het beloop verbeterde (zie tabel 3.7: n=109) verge-
lijken met de volwassenen die nog steeds suïcide gedachten hadden of die een 
suïcide poging hadden gepleegd (n=55+11), dan blijken zij ook op andere terreinen 
er beter aan toe te zijn. Zij hadden een hogere opleiding, een hoger inkomen, zij 
hadden geen vader of moeder met een suïcide verleden, zij rapporteerden geen trau-
matische ervaringen voor het 16e levensjaar, zij hadden geen dysthymie en ook geen 
angststoornissen in het jaar voordat zij geen suïcidaliteit meer rapporteerden (dat 
geldt voor enigerlei angststoornis, agorafobie, sociale fobie en obsessief compulsieve 
stoornis), en zij hadden geen cardiovasculaire aandoening (resultaten niet gepresen-
teerd in tabel). 

Verslechtering: Risicogroepen en risico-indicatoren 
De volwassenen van wie het beloop verslechterde (n=11) verschilden alleen op één 
sociaaldemografisch kenmerk van de volwassenen die nog steeds suïcide gedachten 
hadden of die geen suïcidaliteit meer rapporteerden (n=55+109) (resultaten niet 
gepresenteerd in tabel). Zij hadden vaker een lagere opleiding. Opgemerkt moet 
worden dat deze analyses zijn gebaseerd op een relatief kleine groep volwassenen 
van wie het beloop verslechterde, waardoor de kans om significante verbanden aan 
te tonen relatief gering is. 
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Suïcide pogingen

Beloop
Van de volwassenen die in het jaar vóór meting 2 een suïcide poging hadden gepleegd, 
had acht procent in de twee jaar daarna nóg een suïcide poging verricht en rappor-
teerde 26 procent over diezelfde periode uitsluitend suïcide gedachten. De overgrote 
meerderheid, 66 procent, rapporteerde twee jaar later géén suïcidaliteit meer.  

Verbetering: Risicogroepen en risico-indicatoren 
Als we de volwassenen die geen suïcidaliteit meer rapporteerden (zie tabel 3.7: n=26) 
vergelijken met de volwassenen die nog wel suïcide gedachten hadden of die nóg 
een suïcide poging hadden gepleegd (n=11+3), dan blijken zij ook op andere terreinen 
er beter aan toe te zijn. Zij rapporteerden geen traumatische ervaringen (al of niet 
voor het 16e levensjaar), zij hadden geen psychische stoornis in het jaar voordat zij 
geen suïcidaliteit meer rapporteerden (dat geldt voor enigerlei stemmingsstoornis 
en enigerlei angststoornis), en zij hadden geen lichamelijke aandoening en chroni-
sche pijn in het bijzonder (resultaten niet gepresenteerd in tabel).

Tabel 3.7 Beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen in de algemene bevol-
king over een periode van twee jaar (N=4796), in aantallen en gewogen percentages

Meting 2 Meting	3:	twee	jaar	na	meting	2
Geen suïcidaliteit

%
(n)

Suïcide gedachten
%
(n)

Suïcide poging
%
(n)

Geen suïcidaliteit 97,2
(4452)

2,4
(108)

0,3
(16)

Suïcide gedachten 61,3
(109)

31,3
(55)

7,4
(11)

Suïcide poging 65,8
(26)

26,1
(11)

8,1
(3)

Geen suïcidaliteit is noch doodswens, noch suïcide gedachten, noch suïcide pogingen; het sluit echter geen gedachten 
over de dood uit
Suïcide gedachten is inclusief doodswens
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4 Discussie

4.1 Kracht en beperkingen van de studie

Kracht

Dit is de eerste Nederlandse studie waarin het vóórkomen van suïcide gedachten 
en suïcide pogingen in de volwassen bevolking wordt beschreven. De studie maakt 
gebruik van gegevens uit Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study 
(Nemesis).
 NEMESIS is een representatief onderzoek bij volwassenen in de algemene bevolking. 
Het onderscheidt zich van veel andere bevolkingsstudies doordat volwassenen drie 
jaar zijn gevolgd en verschillende keren zijn geïnterviewd. Hierdoor kunnen naast 
het vóórkomen, ook de incidentie, het beloop en de consequenties van psychische 
problematiek, zoals suïcidaliteit, in de bevolking worden vastgesteld. 

Beperkingen 

Representativiteit en uitval
Ondanks dat de NEMESIS steekproef in grote lijnen representatief was voor de 
Nederlandse volwassen bevolking, waren enkele bevolkingsgroepen ondervertegen-
woordigd: volwassenen die de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn, personen 
die langdurig in instellingen verblijven, dak- en thuislozen, en volwassenen die een 
geslaagde suïcide poging hebben verricht. Het is waarschijnlijk dat hun onderver-
tegenwoordiging de resultaten nauwelijks heeft beïnvloed, omdat de groepen in 
omvang relatief klein zijn. 
 Personen die ooit in hun leven suïcide gedachten of suïcide pogingen rapporteerden, 
deden even vaak aan de tweede en/of derde meting mee als volwassenen die nooit in 
hun leven suïcide gedachten hebben gehad of suïcide pogingen hebben verricht. Dat 
gold echter niet voor de volwassenen met een psychische stoornis: zij hadden een iets 
hogere kans om niet meer aan de tweede of derde meting van NEMESIS mee te doen 
(uitval). Er is echter geen reden om aan te nemen dat de uitvallers uit de studie een 
andere kans op suïcidaliteit hebben dan degenen die in de studie bleven. Dit betekent 
dat uitval de resultaten hoogstwaarschijnlijk niet heeft beïnvloed. 

Meting van suïcidaliteit 
De betrouwbaarheid en validiteit van de vragen over suïcidaliteit in de CIDI zijn niet 
bekend. In de huidige studie werd gebruik gemaakt van de CIDI versie 1.1. In deze 
versie wordt gevraagd naar suïcide gedachten en suïcide pogingen. Aanvullende 
informatie wordt helaas niet in kaart gebracht, zoals of de poging gepaard ging met 
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een bewust plan om zichzelf te doden, welke methode men had gebruikt (denk aan 
verhanging, overdosis van medicijnen, etc.), en op welke leeftijd men voor het eerst 
in het leven suïcide gedachten en suïcide pogingen had ontwikkeld. In de nieuwste 
versie van de CIDI (versie 3.0) wordt wel naar deze informatie gevraagd. Bij suïcide 
pogingen wordt bijvoorbeeld expliciet gevraagd of het een doelbewuste poging was 
om zichzelf te doden en het eerder toeval was dat het niet was gelukt, het eveneens 
een serieuze poging betrof maar de persoon wist dat de methode niet trefzeker 
was, of dat het een schreeuw om hulp betrof zonder de bedoeling dood te gaan. 
Verder wordt in de nieuwste versie van de CIDI ook gevraagd naar de leeftijd waarop 
iemand voor het eerst suïcide gedachten kreeg en een suïcide poging ondernam 
(Kessler et al., 2005). Deze informatie is vooral bij cross-sectionele analyses (denk 
aan tabellen 3.2 en 3.3) bruikbaar om de richting van het verband tussen een risico-
indicator en suïcidaliteit vast te stellen. 

Zelfrapportage
Zelfrapportage is gebruikelijk in bevolkingsonderzoek. Registraties of medische 
dossiers zijn vaak niet voorhanden, en ook deze zijn niet zonder problemen. Aan 
zelfrapportage kleeft echter een aantal bezwaren. Over het algemeen herinneren 
mensen vooral ernstige problemen en recente gebeurtenissen beter dan gebeurte-
nissen die minder erg waren en langer geleden plaatsvonden. Bij een thema zoals 
suïcidaliteit zou dit ook het geval kunnen zijn. Er zou sprake kunnen zijn van herin-
neringsfouten (recall bias) en rapportagefouten (report bias). In dit rapport werd 
gevonden dat volwassenen in de oudste leeftijdscategorie het minst vaak suïcide 
gedachten hadden en suïcide pogingen hadden ondernomen als zij terugkeken op 
hun leven. Dat is opvallend, vooral omdat zij op meer levensjaren konden terugkijken 
dan jongere volwassenen. Een verklaring kan zijn dat zij hun suïcide gedachten en 
pogingen minder goed herinneren (recall bias), zij zich er meer voor schamen (report 
bias) of dat zij minder belang hechten deze te rapporteren dan volwassenen in de 
jongere leeftijdscategorieën. Ook werd gevonden dat het aantal volwassenen dat 
voor het eerst in hun leven een suïcide poging had ondernomen (incidentie) relatief 
hoog was vergeleken met het percentage volwassenen dat in het afgelopen jaar 
een suïcide poging had gepleegd (prevalentie). Het lijkt er dus op dat relatief veel 
personen eerdere suïcide pogingen in hun leven vergeten zijn te rapporteren, waar-
door het aantal nieuwe pogingen (incidentie) tamelijk hoog uitviel. 

4.2 Belangrijkste bevindingen

In bijlage 4 staan de resultaten uit dit rapport samengevat naast die uit ander bevol-
kingsonderzoek. Dit overzicht maakt de verschillen en overeenkomsten in 
risicogroepen en risico-indicatoren tussen studies duidelijk. Eventuele verschillen 
kunnen het gevolg zijn van het gebruik van andere definities, meetinstrumenten, 
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steekproef- en/of analysetechnieken, en van daadwerkelijke verschillende bevin-
dingen. Omdat de oorzaken van de verschillen tussen studies niet altijd eenvoudig 
te ontwarren zijn, wordt hieronder op slechts enkele verschillen in resultaten tussen 
deze en de andere studies ingegaan. 

Opvallende bevindingen

In Nederland komt suïcidaliteit even vaak voor als in het buitenland
Het aantal mensen in de Nederlandse bevolking dat suïcide gedachten had of een 
suïcide poging heeft ondernomen (prevalentie) komt overeen met cijfers die in 
buitenlandse studies zijn gevonden. In dit rapport had 11,1 procent van de volwas-
senen ooit suïcide gedachten en ondernam 2,7 procent ooit een suïcide poging. 
Buitenlandse percentages2 variëren van 9,2 tot 13,5 procent (suïcide gedachten) en 
van 2,7 tot 4,6 procent (suïcide pogingen). Kijken we naar het afgelopen jaar, dan 
had 3,2 procent van de Nederlandse volwassen bevolking suïcide gedachten en 
ondernam 0,9 procent een suïcide poging. Buitenlandse percentages variëren van  
2,8 tot 3,4 procent (suïcide gedachten) en van 0,4 tot 0,6 procent (suïcide pogingen).
 De incidentiecijfers in dit rapport zijn wat moeilijker te vergelijken met 
buitenlandse cijfers. In dit rapport ontwikkelde 2,7 procent van de mensen over een 
periode van drie jaar voor het eerst in het leven suïcide gedachten en ondernam 
0,8 procent voor het eerst een suïcide poging (incidentie). Wij vonden slechts twee 
buitenlandse studies met incidentiecijfers (zie paragraaf 1.3) die wat betreft opzet 
ook nog verschilden van ons onderzoek. De eerste studie (EDSP; Bronisch et al., 2005) 
richtte zich op adolescenten en jongvolwassenen, waardoor de cijfers relatief hoog 
uitvielen. De tweede studie (Baltimore ECA; Kuo et al., 2001; 2004) had betrekking op 
een veel langere tijdsduur dan onze studie (13 jaar versus 3 jaar), waardoor de cijfers 
ook hoger uitvielen. 

Vrouwen ondernemen niet vaker suïcide pogingen
Vrouwen hebben geen verhoogde kans op suïcide pogingen in het afgelopen jaar. 
In de literatuur werd meer bewijs voor het tegendeel gevonden (zie bijlage 4). Het 
aantal vrouwen en mannen in NEMESIS dat aangaf in het afgelopen jaar een suïcide 
poging te hebben verricht, was relatief klein (51 personen). Vrouwen hebben wel 
een verhoogde kans op suïcide gedachten in het afgelopen jaar. Dit werd ook in drie 
andere studies gevonden (zie bijlage 4). 

Leeftijd en opleiding zijn niet gerelateerd aan suïcidaliteit
Suïcidaliteit komt niet vaker voor bij jongvolwassenen en bij mensen met een 
lagere opleiding. In dit rapport waren leeftijd en opleiding niet gerelateerd aan 

2  Het gaat hier om studies waarin percentages zijn vastgesteld op landniveau, dus niet op stedenniveau.
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suïcide gedachten en suïcide pogingen. De woonsituatie was ook niet gerelateerd 
aan suïcide pogingen. In tenminste drie andere studies werden wel aanwijzingen 
hiervoor gevonden. Deze studies verschilden op enkele aspecten van de huidige: zij 
gingen uit van een langere tijdsperiode waarop suïcidaliteit betrekking had (ooit in 
het leven in plaats van in het afgelopen jaar) en zij controleerden voor de invloed van 
andere variabelen, zoals sociaaldemografische kenmerken en psychische stoornissen. 

Risicogroepen en –indicatoren voor suïcide gedachten en suïcide pogingen zijn dezelfde
Uit dit rapport komt naar voren dat volwassenen die een suïcide poging hebben 
ondernomen nauwelijks verschillen van volwassenen die uitsluitend suïcide 
gedachten hebben gehad, wat betreft sociaaldemografische kenmerken, kwets-
baarheidindicatoren en ziektegerelateerde kenmerken. Dit betekent dat de meer 
kwetsbare of zieke personen geen hogere kans hebben om een suïcide poging 
te ondernemen dan om suïcide gedachten te hebben. Dit resultaat werd ook in 
andere studies gevonden. Uit de Australische bevolkingsstudie NSMHWB blijkt 
dat mensen die suïcide pogingen hebben ondernomen weinig verschillen van 
degenen met alleen suïcide gedachten. Zij hadden niet vaker een psychische 
stoornis (stemmings-, angst- of middelenstoornis) of beperkingen als gevolg van 
hun psychische problemen, maar zij waren wel vaker werkloos dan degenen met 
alleen suïcide gedachten (Pirkis et al., 2000). Uit een ander bevolkingsonderzoek 
in Australië, de PATH Through Life Project, blijken beide groepen op twee aspecten 
van elkaar te verschillen. Degenen die een suïcide poging hadden ondernomen, 
hadden vaker een lichamelijke aandoening en relatieproblemen vergeleken met 
degenen met alleen suïcide gedachten (Fairweather et al., 2006). Analyse van de 
NCS-data wijst uit dat volwassenen die suïcide pogingen hebben ondernomen niet 
verschillen van degenen met alleen suïcide gedachten wat betreft het vóórkomen 
van diverse psychische stoornissen en mate van neuroticisme (Cox et al., 2004). 
Deze bevindingen hoeven niet te impliceren dat beide groepen inderdaad niet van 
elkaar verschillen. Het gebruik van meer gedetailleerde of andere kenmerken hadden 
mogelijk wel verschillen aan het licht gebracht. Te denken valt aan het meten van 
de ernst van psychische stoornissen in plaats van alleen de aanwezigheid ervan, als 
ook het meten van cognitieve kenmerken, impulsiviteit, hopeloosheid, coping stijlen, 
persoonlijkheidsstoornissen en/of de daadwerkelijke bedoeling dood te willen. 

Kwetsbaarheidindicatoren spelen een belangrijke rol bij suïcidaliteit
In tegenstelling tot sociaaldemografische kenmerken en ziektegerelateerde 
kenmerken zijn kwetsbaarheidindicatoren minder vaak in verband gebracht met 
suïcidaliteit. Zij blijken, zo blijkt uit dit rapport, een belangrijke rol te spelen bij het 
vóórkomen en ontstaan van suïcide gedachten en suïcide pogingen. Dit rapport vond 
vooral veel steun voor de invloed van negatieve levensgebeurtenissen, neuroticisme, 
jeugdtrauma’s en sociale steun op suïcidaliteit. De incidentie van suïcide gedachten 
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in de bevolking zou bijvoorbeeld met 50 tot 54 procent dalen, wanneer de nadelige 
effecten van respectievelijk een hoge mate van neuroticisme en negatieve levensge-
beurtenissen volledig weggenomen zouden kunnen. 
 Het optreden van suïcidaliteit kan verklaard worden door het optreden van 
verlieservaringen (situatie ofwel ‘state’) en de manier waarop daarmee wordt omge-
gaan (persoonlijkheid ofwel ‘trait’). Neuroticisme wordt in de literatuur opgevat 
als een persoonlijkheidskenmerk (Ormel en Wohlfarth, 1991). Mensen met een 
hoge mate van neuroticisme zijn gevoelig voor verlieservaringen, hebben beperkte 
probleemoplossende vaardigheden en hebben de neiging om te reageren met hope-
loosheid. Suïcidaliteit wordt in deze visie opgevat als een manier van ‘zijn’, of van 
omgaan met ingrijpende levensgebeurtenissen. De voorbeschiktheid tot suïcidaal 
gedrag ligt besloten in de persoonlijkheid, waarvan deze in bepaalde omstandig-
heden leidt tot een ‘niet meer willen of kunnen zijn’ (Van Heeringen, 2006). 

Kansen voor preventie
De populatie attributieve fractie (PAF) is een maat die de potentiële gezondheids-
winst in de bevolking uitdrukt3. Deze zijn vooral vanuit preventieoogpunt belangrijk. 
Uit dit rapport blijkt dat de PAFs voor suïcide gedachten en suïcide pogingen bij 
personen met een psychische stoornis respectievelijk 22 en 42 zijn. Dit betekent dat 
de incidentie van suïcide gedachten en suïcide pogingen in de algemene bevolking 
met respectievelijk 22 en 42 procent zou dalen wanneer psychische stoornissen 
volledig te voorkomen zouden zijn of wanneer de nadelige effecten van deze stoor-
nissen volledig weggenomen zouden kunnen worden. Gezien het bovenstaande zou 
preventie van suïcidaliteit zich dan ook moeten richten op zowel het voorkomen van 
psychische stoornissen als het weerbaarder maken van personen. 

Geen aanwijzingen voor een chronisch beloop van suïcidaliteit 
Uit dit rapport komt naar voren dat het beloop van suïcide gedachten en suïcide 
pogingen niet persé chronisch is. Van de volwassenen die in het jaar vóór meting 
2 suïcide gedachten hadden, had 31 procent in de twee jaar daarna nog steeds 
deze gedachten en had ruim zeven procent in diezelfde periode een suïcide poging 
ondernomen. De overgrote meerderheid (61 procent) rapporteerde twee jaar later 
géén suïcidaliteit meer. Bij de volwassenen die in het jaar vóór meting 2 een suïcide 
poging hadden gepleegd, bleek ook dat de overgrote meerderheid (66 procent) twee 
jaar later géén suïcidaliteit meer rapporteerde. Buitenlandse studies bevestigen 

3  De effecten van risico-indicatoren op suïcidaliteit in de bevolking met behulp van PAFs kunnen alleen worden 
bepaald voor de incidentie van suïcidaliteit (nieuwe gevallen) en niet voor de prevalentie (nieuwe gevallen en 
oude gevallen). Dit impliceert dat alleen studies die de tijdsvolgorde tussen het bestaan van een risico-indi-
cator en het voor het eerst ontstaan van suïcide gedachten of suïcide pogingen kunnen onderzoeken, PAFs voor 
suïcidaliteit kunnen berekenen. Het aantal van deze studies is gering, en daarmee de vergelijkbaarheid met 
onze bevindingen.
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dat de ernst van suïcidaliteit varieert over de tijd (Gunnell et al., 2004; De Leo et al., 
2005). Dit impliceert dat de problematiek bij slechts een minderheid verslechtert 
in de loop van de tijd. Degenen bij wie dit gebeurde in dit rapport waren er ook op 
andere terreinen slechter aan toe. 

4.3 Conclusies

Suïcide gedachten en suïcide pogingen zijn uitingen van ernstig lijden en mensen 
met deze gedachten en pogingen hebben een sterk verhoogde kans om daadwerke-
lijk suïcide te plegen. Preventie van suïcidaliteit zou zich moeten richten op volwas-
senen die in verschillende opzichten kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld omdat ze weinig 
sociale steun of een psychische stoornis hebben. Deze volwassenen hebben namelijk 
een verhoogde kans om voor het eerst in hun leven suïcide gedachten te ontwik-
kelen of een suïcide poging te verrichten. Als zij al suïcide gedachten hebben gehad 
of een suïcide poging hebben verricht, dan treedt minder snel verbetering op dan bij 
volwassenen die minder kwetsbaar zijn. Toekomstig onderzoek zou meer aandacht 
moeten besteden aan het proberen te verklaren van het vóórkomen, ontstaan 
en beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen in de algemene bevolking. 
Met dit rapport is een start gemaakt. De voorspellende kracht van toekomstige 
verklaringsmodellen kan wellicht verhoogd worden door bepaalde risico-indicatoren 
preciezer te meten of door niet eerder onderzochte risico-indicatoren in de analyses 
op te nemen. Te denken valt aan het meten van veranderingen in of ernst van 
psychische stoornissen in plaats van de aanwezigheid ervan (zoals in dit rapport), 
alsook het meten van cognitieve kenmerken, impulsiviteit, hopeloosheid, coping 
stijlen en/of persoonlijkheidsstoornissen. Het preciezer meten van het suïcide proces 
is ook van belang. Buitenlands onderzoek heeft aangetoond dat het vragen aan 
volwassenen met suïcide gedachten naar daadwerkelijke plannen een aanzienlijke 
bijdrage levert aan de verklaring van het (opnieuw) ondernemen van een suïcide 
poging. Toekomstige verklaringsmodellen zouden zich bovendien moeten richten 
op het ontrafelen van de relaties tussen de diverse risico-indicatoren en suïcidaliteit 
(zie bijvoorbeeld Johnson et al., 2002). Vier verschillende relaties zijn denkbaar: 1) de 
risico-indicator heeft een onafhankelijk effect op suïcidaliteit, 2) de risico-indicator 
heeft een effect op suïcidaliteit via beïnvloeding van een andere risico-indicator 
(mediatie), 3) de risico-indicator heeft een effect op suïcidaliteit alleen als een andere 
risico-indicator ook aanwezig is (interactie), en 4) de andere, niet gemeten, risico-
factor heeft een effect op zowel de risico-indicator als suïcidaliteit (confounding). 
Het in kaart brengen van risicogroepen en risico-indicatoren van suïcidaliteit is 
nuttig, te meer omdat de doeltreffendheid van een cognitief-psychotherapeutische 
behandeling in het voorkómen van herhaalde suïcidepogingen recent is aangetoond 
(Van Heeringen, 2006; Brown et al., 2005). Meer onderzoek naar de meest effectieve 
behandelmethode voor suïcide preventie is evenwel nodig (Hawton et al., 1999).
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Bijlage 1 Zoekstrategie 

De databestanden PsycINFO en Medline zijn gebruikt om antwoord te geven op 
vragen als hoe vaak komen suïcide gedachten en suïcide pogingen in de bevolking 
voor, wat zijn risicogroepen en risico-indicatoren voor suïcidaliteit, en wat is er 
bekend over het ontstaan en beloop van suïcide gedachten en suïcide pogingen in  
de bevolking. 
 In PsycINFO is gezocht met de volgende zoekstrategie: de thesaurustermen (DE 
“Suicidal Ideation” of DE “Attempted Suicide”) én (de thesaurusterm (DE “Epidemi-
ology”) of de zogenoemde limiters (Followup Study, Longitudinal Study, Prospective 
Study of Meta Analysis)). Daarbij is de zoekselectie verder beperkt tot Engelstalige 
artikelen, die beoordeeld zijn door vakgenoten, artikelen die over volwassenen 
gingen, en die in de afgelopen tien jaar zijn verschenen. Dat leverde meer dan 400 
publicaties op. Deze zijn vervolgens op basis van de samenvatting beoordeeld op 
hun bruikbaarheid. Artikelen die betrekking hadden op geslaagde suïcides, een 
patiëntengroep (zoals mensen met een depressie, bipolaire stoornis, borderline 
persoonlijkheidsstoornis, een verslaving, of personen die vanwege een suïcide 
poging in het ziekenhuis terecht kwamen), neurobiologische determinanten van 
suïcidaliteit, het vóórkomen van suïcidaliteit in niet-Westerse landen (zoals Uganda, 
Iran, Hongarije, en China), bij recente immigranten (bijvoorbeeld uit de voormalige 
Sovjet Unie), of geïnstitutionaliseerde personen (zoals gevangenen) werden buiten 
beschouwing gelaten evenals artikelen die gebaseerd waren op registratieonderzoek. 
Redenen hiervoor zijn dat geslaagde suïcides niet het thema is van de onderhavige 
studie, en informatie op basis van een patiëntengroep, onderzoek in niet-Westerse 
landen, recente immigranten, geïnstitutionaliseerde personen, of registratieonder-
zoek geen representatief beeld geeft van suïcide gedachten en suïcide pogingen in 
de bevolking (De Leo et al., 2005). Neurobiologische determinanten van suïcidaliteit 
lieten we in de zoekstrategie en daarmee het literatuuroverzicht achterwege, omdat 
deze op basis van NEMESIS niet kunnen worden onderzocht. 
 In Medline is eenzelfde soort zoekstrategie gehanteerd als in PsycINFO. In Medline 
is gezocht met de MeSHtermen (MM “Suicidal Ideation” of MM “Attempted Suicide”) 
én de MeSHtermen (MH “Epidemiologic Studies”, MH “Follow-Up Studies”, MH 
“Longitudinal Studies”, MH “Prospective Studies”, of MH “Meta Analysis”). Daarbij is 
de zoekselectie verder beperkt tot Engelstalige artikelen, artikelen die over volwas-
senen gingen, en die in de afgelopen tien jaar zijn verschenen. Dat leverde meer dan 
300 publicaties op. Deze zijn vervolgens op basis van de samenvatting beoordeeld op 
hun bruikbaarheid (zie bovenstaande uitsluitingscriteria). 
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Bijlage 2  Karakteristieken van  psychische stoornissen 

Stemmingsstoornissen

•  Depressie: de persoon voelt zich minstens twee weken achter elkaar somber 
of heeft geen interesse of plezier meer in allerlei zaken. Hij heeft daarnaast 
minstens drie of vier andere klachten of verschijnselen, zoals concentratie-
problemen, moeite met slapen, vermoeidheid of verlies van energie, en gevoel 
zonder waarde te zijn.

•  Dysthymie: de betrokkene heeft een depressieve stemming die minstens twee 
jaar duurt, maar niet altijd even sterk is. Hij heeft daarnaast nog twee klachten 
uit deze reeks: slechte eetlust of juist te veel eten, moeite met slapen, vermoeid-
heid of verlies van energie, gevoelens van waardeloosheid.

•  Bipolaire stoornis: iemand heeft perioden van depressiviteit die worden afgewis-
seld met perioden van grote activiteit, drukte of opwinding (manie). Tijdens 
de manische perioden is de persoon abnormaal en aanhoudend uitgelaten of 
geprikkeld. Kenmerken zijn onder andere een overdreven gevoel van eigenwaarde 
of grootheidsideeën, verminderde behoefte aan slaap, veel spraakzamer zijn dan 
normaal en makkelijk afgeleid zijn.

Angststoornissen

•  Paniekstoornis: de betrokkene heeft aanvallen van ernstige, ongefundeerde angst, 
die optreden zonder dat daar directe aanleiding voor is, en die gepaard gaan met 
een aantal andere klachten, zoals ademnood, hartkloppingen, transpireren en 
angst om de controle over zichzelf te verliezen. 

•  Agorafobie: wanneer iemand uit vrees voor een sterke angst menigten gaat 
mijden en situaties waaruit hij niet snel weg kan komen, is er sprake van agora-
fobie (ook wel pleinvrees genoemd).

•  Sociale fobie: de persoon is erg bang voor bepaalde sociale situaties, vooral als daar 
een prestatie van hem of haar wordt verwacht. Hij is bijvoorbeeld niet in staat in 
het openbaar te spreken. Kenmerkend zijn gevoelens van schaamte en angst voor 
afwijzing. De persoon probeert zoveel mogelijk die situaties te vermijden.

•  Specifieke of enkelvoudige fobie: iemand heeft een grote angst voor een bepaald 
ding, dier of situatie (bijvoorbeeld voor spinnen, wateroppervlakten, vliegen). De 
angst moet wel zo groot zijn dat iemand daardoor in zijn dagelijks leven wordt 
beperkt.

•  Obsessieve-compulsieve stoornis (dwangstoornis): de persoon heeft gedachten 
die steeds terugkeren of voert bepaalde handelingen dwangmatig uit. Dwang-
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gedachten zijn gedachten of ideeën die telkens terugkomen en beleefd worden 
als opgedrongen. Daarom probeert de betrokkene deze gedachten te negeren, 
te onderdrukken of te neutraliseren door een andere gedachte of handeling. 
Dwanghandelingen zijn zich herhalende gedragingen als reactie op een dwang-
gedachte (bijvoorbeeld voortdurend controleren van de buitendeur of handen-
wassen).

•  Gegeneraliseerde angststoornis: de persoon maakt zich, beduidend meer dan 
normaal en zonder echt duidelijke reden, langdurig vreselijk druk over algemene 
zaken.

Middelenstoornissen

•  Alcohol – en drugsmisbruik: de persoon gebruikt alcohol of drugs veelvuldig ondanks 
problemen die dat veroorzaakt, maar er is (nog) geen sprake van verslaving.

•  Alcohol- en drugsafhankelijkheid: de persoon gebruikt alcohol of drugs veelvuldig, 
en er is sprake van verslaving die zich uit in symptomen zoals meer en langer 
gebruiken dan hij van plan was, weinig succesvolle pogingen om te minderen en 
onthoudingsverschijnselen. 
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Bijlage 3  Statistische analyses en   gebruikte variabelen   per onderzoeksvraag
Vraag Eerste	meting Tweede	meting Derde	meting Tabel Statistische	analyse
1 Lifetime prevalentie 

suïcidaliteit
Jaarprevalentie  
suïcidaliteit

3.1 Frequentieverdelingen

2 •  Sociaaldemografische 
kenmerken

Jaarprevalentie  
suïcidaliteit

3.2 Multinomiale logistische 
regressie analyses

Referentiegroep: geen suïci-
daliteit (noch doodswens, 
noch suïcide gedachten, noch 
suïcide pogingen)

• Neuroticisme
•  Psychiatrisch en 

suïcide verleden 
ouders

• Jeugdtrauma
•  Jaarprevalentie psy- 

chische stoornissen
•  Lichamelijke aan-

doeningen
• Eerdere suïcidaliteit

Jaarprevalentie  
suïcidaliteit
•  Drie typen negatieve 

levenservaringen
• Sociale steun

3.3

3 Vaststelling ‘at risk’ 
groep

Driejaarsincidentie suïcidaliteit 3.4 Frequentieverdelingen

4 •  Sociaaldemografische 
kenmerken

Driejaarsincidentie suïcidaliteit 3.5 Logistische regressie 
analyses

Referentiegroep suïcide 
gedachten: ‘at risk’ op eerste 
meting en geen suïcidaliteit 
op tweede en derde meting

Referentiegroep suïcide 
pogingen: ‘at risk’ op eerste 
meting en geen suïcide 
pogingen ontwikkeld op 
tweede en derde meting

•  Vaststelling woon-, 
werk en  
inkomenssituatie

• Neuroticisme
•  Psychiatrische en 

suïcide verleden 
ouders

• Jeugdtrauma
•  Jaarprevalentie psy-

chische stoornissen
•  Lichamelijke aan-

doeningen
• Eerdere suïcidaliteit

Driejaarsincidentie suïcidaliteit
• Drie typen negatieve levenservaringen
• Sociale steun
•  Verandering in woon-, werk en  

inkomenssituatie

3.6

5 Vaststelling suïcidaliteit Tweejaarsbeloop  
suïcidaliteit

3.7 Frequentieverdelingen

•  Sociaaldemografische 
kenmerken

Vaststelling suïcidaliteit Tweejaarsbeloop  
suïcidaliteit

Logistische regressie 
analyses

Referentiegroep verbetering 
suïcide gedachten: suïcidali-
teit op derde meting 

Referentiegroep verslechte-
ring suïcide gedachten: op 
derde meting rapportage  
van geen suïcidaliteit of 
suïcide gedachten 

Referentiegroep verbetering 
suïcide pogingen: suïcidali-
teit op derde meting

• Neuroticisme
•  Psychiatrisch en 

suïcide verleden 
ouders

• Jeugdtrauma
•  Lichamelijke aan-

doeningen

Vaststelling suïcidaliteit
•  Drie typen negatieve 

levenservaringen
• Sociale steun
•  Jaarprevalentie  

psychische stoornissen

Tweejaarsbeloop  
suïcidaliteit
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Bijlage 4  Samenvatting resultaten  literatuuroverzicht
Vóórkomen	van	suïcidaliteit
Gedachten Pogingen Gedachten  

of pogingen
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Sociaaldemografische	kenmerken
Vrouwen + + + + + n.s + n.s n.s
Jongere leeftijd + + + n.s + + + n.s +
Gescheiden, ongetrouwd,  
alleen(staande ouder), relatie beëindigd + + + + + + + + + n.s +
Werkloos (geworden) + + + + + + +
Lagere opleiding + + + n.s + + + n.s
Lager inkomen + +
Stedelijke woonplaats + + n.s +

1: National Comorbidity Survey (NCS)
2: NCS én National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) 
3: World Health Organization World Mental Health Surveys (WHO WMHS)
4: Australian National Survey of Mental Health and Wellbeing (NSMHWB)
5: Australische tweelingenstudie (Statham et al., 1998)
6: Huidige studie

Vóórkomen	van	suïcidaliteit
Gedachten Pogingen Gedachten  

of pogingen
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Kwetsbaarheidindicatoren 
Negatieve levensgebeurtenissen + + + +
Neuroticisme + + + n.s + +
Psychiatrisch verleden ouders + n.s
Suïcide verleden ouders + n.s + n.s
Jeugdtrauma’s + + + + + +
Gebrek aan sociale steun + +

1: NCS
2: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)
3: Amerikaanse studie bij volwassenen (Davidson et al., 1996)
4: Amerikaanse studie (Brown et al., 1999)
5: Australische tweelingenstudie (Nelson et al., 2002)
6: Huidige studie
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Vóórkomen	van	suïcidaliteit
Gedachten Pogingen Gedachten  

of pogingen
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Ziektegerelateerde	kenmerken
Enigerlei psychische stoornis + + + + + + + + +
Stemmingsstoornissen + + + + + + + + +
Angststoornissen + + + + + + + + +
Middelenstoornissen + + + + + + + + +
Impulsstoornissen + +
Enigerlei lichamelijke aandoening + + n.s
Longziekte, zoals astma + + + n.s
Zweren +
AIDS +

1: NCS
2: NCS-R
3: WHO WMHS
4: NSMHWB
5: Baltimore Epidemiologic Catchment Area (ECA)
6: Huidige studie

Vóórkomen	van	suïcidaliteit
Gedachten Pogingen Gedachten  

of pogingen
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

Ziektegerelateerde	kenmerken
Eerdere suïcidaliteit + + + + + +

1: Longitudinale studie bij Amerikaanse adolescenten (Reinherz et al., 2006)
2: Longitudinale studie bij adolescenten uit Nieuw-Zeeland (Fergusson et al., 2005)
6: Huidige studie
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Ontstaan	van	eerste	suïcidaliteit
Gedachten Pogingen Gedachten  

of pogingen
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Sociaaldemografische	kenmerken
Vrouwen n.s n.s n.s n.s
Jongere leeftijd + n.s + n.s
Gescheiden, ongetrouwd, 
alleen(staande ouder), relatie beëindigd + n.s + + n.s
Werkloos (geworden) + + +
Lagere opleiding/SES n.s n.s + n.s
(Verandering in) inkomen + n.s n.s
Stedelijke woonplaats + n.s
Kwetsbaarheidindicatoren 
Negatieve levensgebeurtenissen + + +
Neuroticisme, hopeloosheid + + + +
Psychiatrisch verleden ouders + n.s
Suïcide verleden ouders n.s n.s
Jeugdtrauma’s + +
Gebrek aan sociale steun + + n.s
Ziektegerelateerde	kenmerken
Enigerlei psychische stoornis + + +
Stemmingsstoornissen n.s + + + +
Angststoornissen + + + +
Middelenstoornissen + n.s + n.s
Impulsstoornissen, persoonlijkheids-
stoornissen n.s +
Enigerlei lichamelijke aandoening n.s n.s
Longziekte, zoals astma + n.s
Zweren
AIDS
Eerdere suïcidaliteit n.v.t n.v.t + +

1: De tweede National Psychiatric Morbidity Survey (NPMS)
2: Netherlands Mental Health Survey and Incidence Study (NEMESIS)
3: Baltimore Epidemiologic Catchment Area (ECA)
4: Early Developmental Stages of Psychopathology (EDSP)
5: Huidige studie
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