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1. Inleiding  

De Werkgroep “Zorgpad volwassen suïcidepogers ADS” maakt deel uit van het Netwerk 

Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas (Netwerk GG ADS) en situeert zich 

binnen Functie 1 in het kader van geïndiceerde preventie.  

De werkgroep werd opgericht in 2016 vanuit de gesignaleerde nood aan meer gepaste 

communicatie en zorgcontinuïteit in de zorg voor suïcidepogers binnen de regio. Suïcidepogers 

vormen een kwetsbare doelgroep en vereisen een gedegen samenwerking tussen zorgpartners. 

Er werd gestart met het in kaart brengen van de huidige, bestaande zorg voor suïcidepogers: 

Wanneer wordt naar wie doorverwezen? Wat zijn good practices en werkpunten? Op basis van 

deze informatie wordt een netwerkkaart (Bijlage 6) en flowchart (Bijlage 2) als handvat voor de 

(eerstelijnshulp)verlening ontwikkeld. 

Vertrekkende vanuit de Multidisciplinaire Richtlijn Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag1 

en bestaande good practices worden bijkomende afspraken tussen verschillende zorgpartners 

gemaakt en opgevolgd.  

Met oog op het verbeteren van de communicatie en zorgcontinuïteit tussen de betrokken partners 

in het Netwerk GG ADS werd de manier van risicoformulering bij 13 betrokken partners 

geëvalueerd en teruggekoppeld. Er werden adviezen geformuleerd, gebaseerd op de 

multidisciplinaire richtlijn Detectie en behandeling van suïcidaal gedrag, om zo tot een gedragen 

manier van risicoformulering te komen. Daarnaast werd de IPEO (Instrument voor Psychosociale 

Evaluatie en Opvang) voorgesteld op 6/11/2017, in 2018 werd verder bekeken welke plaats IPEO 

kan krijgen binnen het zorgpad.  

Dit document is het resultaat van de bijeenkomsten van de werkgroep Zorgpad voor volwassen 

suïcidepogers in het Netwerk GG ADS en beschrijft de afspraken en engagementen van de 

betrokken partners binnen het Netwerk Geestelijke Gezondheid Aalst Dendermonde Sint-Niklaas 

(Netwerk GG ADS) en relevante partners buiten het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS 

i.f.v. zorgcontinuïteit. Onderlinge afspraken staan centraal in dit document, gericht op contact en 

samenwerking met zowel de suïcidepoger, zijn/haar omgeving, als met de zorgpartners. Bij het 

maken van deze onderlinge afspraken wordt door elke individuele actor rekening gehouden met 

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation of de 

GDPR). 

 

  

                                                           
1 https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/richtlijn%20definitief%20online.pdf 
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2. De Werkgroep zorgpad suïcidepogers ADS 

2.1 Samenstelling van de werkgroep Zorgpad volwassen suïcidepogers Netwerk GG 

ADS 

De werkgroep transmuraal Zorgpad volwassen suïcidepogers binnen het Netwerk GG ADS is 

samengesteld uit vertegenwoordigers afkomstig van: 

● APZ Sint-Lucia 

● ASZ Aalst 

● AZ Lokeren 

● AZ Nikolaas 

● AZ Sint-Blasius  

● Beschut Wonen Pro Mente 

● Beschut Wonen Reymeers 

● Beschut Wonen Waasland 

● CGG De Drie Stromen 

● CGG Waas en Dender 

● CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

● Christelijke mutualiteit 

● Crisisteam CAW Oost-Vlaanderen 

● Geneeskundige Kring Lede 

● Huisartsenkoepel Waasland 

● Huisartsenkring Aalst 

● Huisartsenkring Denderleeuw 

● Huisartsenkring Vehamed vzw 

● MTAZ Regio Noord en Midden 

● MTAZ Regio Zuid 

● MTLZ Regio Midden 

● MTLZ Regio Noord 

● MTLZ Regio Zuid 

● OLV Aalst  

● PC Ariadne 

● PC Sint-Hieronymus 

● Werkgroep cliëntenparticipatie 

Netwerk GG ADS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partners die momenteel geen deel uit maken van de werkgroep transmuraal Zorgpad 

volwassen suïcidepogers binnen het Netwerk GG ADS kunnen steeds aansluiten door 

onderstaande engagementen en afspraken m.b.t. een kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers 

in het Netwerk GG ADS mee te onderschrijven en deelname te motiveren via een e-mail 

gericht naar netwerkcoordinator@ggzads.be 

  

mailto:netwerkcoordinator@ggzads.be
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2.2 Missie, visie en doelstelling van de werkgroep transmuraal Zorgpad volwassen 

suïcidepogers binnen het Netwerk GG ADS 

- We willen met de implementatie van het zorgpad voor suïcidepogers het aantal suïcides 

na een eerdere suïcidepoging verminderen.  

- We willen met de implementatie van het zorgpad voor suïcidepogers de toegankelijkheid 

van zorg voor suïcidepogers verhogen door de zorg aanklampender en meer op maat van 

de suïcidepoger aan te bieden. 

- We willen i.f.v. naadloze zorg of zorgcontinuïteit in de zorg voor suïcidepogers: 

● in kaart brengen wie een relevante zorgpartner kan zijn in de zorg voor suïcidepogers 

en kennismaken met al deze relevante partners i.f.v. gezamenlijke gedragen zorg; 

● de informatieoverdracht tussen die verschillende partners optimaliseren door: 

- de mogelijkheid te verkennen om bij verschillende partners met eenzelfde 

instrument te werken i.h.k.v. risicoformulering en psychosociale evaluatie; 

- te zoeken naar een gemeenschappelijke taal 

● Afspraken maken en afstemmen m.b.t. de juiste indicatie i.f.v. een goede 

doorverwijzing via de opmaak van een stroomdiagram en netwerkkaart met relevante 

contactgegevens (rekening houdend met het principe van subsidiariteit en stepped 

care). 

● Afspraken maken m.b.t afstemming vervolgzorg en eventueel vastleggen in een 

engagementsverklaring. 

● verkennen van de mogelijkheden om iemand aan te werven/aan te duiden in het 

Netwerk GG ADS die de ontwikkelingen van het zorgpad opvolgt en evalueert samen 

met de betrokken partners. 

2.3 Doelstelling engagementsverklaring 

Het aangaan van engagementen en het maken van afspraken tussen de partners in het 

Netwerk GG ADS is één van de strategieën om de missie en de doelstellingen van de 

werkgroep transmuraal Zorgpad volwassen suïcidepogers te bewerkstelligen.  

De engagementsverklaring heeft als doel de toegankelijk van zorg voor suïcidepogers te 

verhogen en de zorgcontinuïteit te verbeteren. Zorgcontinuïteit is een belangrijke 

beschermende factor voor suïcidale personen (Knesper, 2010; Sanddal, Sanddal, Berman, & 

Silverman, 2003). Meer en betere afstemming tussen de verschillende partners in het Netwerk 

GG ADS kan de zorgcontinuïteit ten goede komen en op die manier de kans op een herhaalde 

suïcidepoging of suïcide verkleinen (VLESP, 2017).  
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3. Kenmerken van de doelgroep 

De engagementen naar een betere samenwerking richten zich naar de doelgroep van mensen 

die recent een suïcidepoging2 hebben ondernomen.  

Onderzoek heeft aangetoond dat er een sterk verhoogd risico bestaat op recidieven en suïcide 

na een suïcidepoging (Beghi et al, 2010; Hawton & van Heeringen, 2000; Hawton & Zahl, 

2003). Bij benadering 25% van het aantal patiënten dat suïcide pleegt, is in het voorafgaande 

jaar opgenomen in een algemeen ziekenhuis omwille van een poging (Barr, et al, 2005). Het 

risico op recidieven is het hoogst in de weken volgend op de poging, en bij elke volgende 

poging wordt het risico op een fatale afloop groter (Hawton & Zahl, 2003; Zahl & Hawton, 

2004). Ook na ontslag uit intramurale zorg (o.w.v. suïcidaliteit) is het risico op heroptreden van 

suïcidaliteit hoog (47% van de suïcides gebeurt binnen de maand na ontslag uit het ziekenhuis, 

43% daarvan ondernemen een nieuwe poging vóór de eerste vervolgafspraak (Hunt et al., 

2009)).  

  

                                                           
2 Een suïcidepoging of een poging tot zelfdoding is een handeling zonder dodelijke afloop, waarmee de persoon, 

door de verwachting van schade aan het eigen lichaam of de dood te bewerkstelligen, of door het risico daarop niet 

uit de weg te gaan, gewenste veranderingen probeert aan te brengen (Bron: WHO). 
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4. Beschrijving van de huidige zorg voor volwassen suïcidepogers, knelpunten, 

lacunes en noden in de huidige zorg voor volwassen suïcidepogers 

Partners in de zorg leveren vaak al bijzonder veel inspanningen om goede zorg te bieden aan 

suïcidepogers. Verschillende hulpverleners en zorginstellingen kunnen betrokken zijn bij de 

zorg voor suïcidepogers: huisartsen, spoedafdelingen en psychiatrische afdelingen van 

ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, 

mobiele teams, eerstelijnsactoren,… . Naast de nodige somatische zorg wordt ook 

psychosociale zorg en psychische/psychiatrische zorg voorzien. 

Binnen de werkgroep werden volgende lacunes, noden en knelpunten geformuleerd: 

● Vaak zorgen niet-sluitende afspraken voor het ontbreken van de juiste (vervolg)zorg en 

leidt dit tot risicovolle (overgangs)momenten. Er is nood aan afspraken tussen de 

betrokken partners over samenwerking, gedeelde zorg en doorverwijzing i.f.v. een 

kwaliteitsvolle zorg (toegankelijk, continu, veilig, geïntegreerd, patiëntgericht, tijdig, 

effectief, efficiënt en gelijkwaardig)3 

- Er is nood aan afspraken en afstemming m.b.t. instroom van de suïcidepoger; 

- Er is nood aan afspraken rond informatie-uitwisseling, rekening houdend met het 

beroepsgeheim, maar met het oog op het kunnen inschatten van de zorgnoden van de 

suïcidepoger; 

● Er is nood aan tijdig doorgeven van informatie m.b.t de suïcidepoger i.f.v. zorgcontinuïteit; 

● Partners in de zorg blijken elkaar onvoldoende te kennen in wat het specifieke zorgaanbod 

is naar suïcidepogers. Men wil meer op de hoogte zijn van elkaars kerncompetenties 

i.h.k.v. zorg voor suïcidepogers. Men wil op de hoogte zijn van het aanbod dat voorhanden 

is in de regio van het werkingsgebied van het Netwerk GG ADS en op wie men wanneer 

kan beroep doen. Er is nood aan informatie m.b.t.: 

o Bereikbaarheid: toegangstijden, telefoonnummers, contactpersonen, overige 

relevante contactgegevens…   

o Aanmeldingsprocedure: Hoe verloopt deze? Telefonisch (op verwijzing van arts?), 

schriftelijk, persoonlijk, wie mag zich aanmelden, welke informatie is nodig?, de 

juiste inclusiecriteria,… 

● Bij doorverwijzing is er nood aan duidelijke afspraken over wanneer de 

behandelverantwoordelijkheid begint en eindigt. 

● Er is nood aan overlegtafels waarbij wordt vertrokken vanuit het principe van gedeelde 

verantwoordelijkheid om een gepast zorgaanbod te voorzien voor elke suïcidepoger. Dit 

                                                           
3 http://vlaamspatientenplatform.be/themas/kwaliteit-van-zorg 
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met de bedoeling het vangnet te verbreden zodat er minder cliënten tussen de mazen van 

het net glippen. 

● Er is nood aan instrumenten die continuïteit kunnen bieden (bv. IPEO, gemeenschappelijk 

kader omtrent risicoformulering, safetyplan, behandelplan,...). 

● Niet alle partners zijn even bereid om zorg voor suïcidepogers op zich te nemen.  
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5. Engagementen i.f.v. een kwaliteitsvolle zorg voor volwassen 

suïcidepogers 

In functie van een kwaliteitsvolle zorg voor volwassen suïcidepogers en rekening houdend met 

bovenstaande knelpunten worden een aantal engagementen geformuleerd.  

Door het ondertekenen van deze engagementsverklaring nemen alle partners volgende 

engagementen op:  

Art 1. Betreffende het toepassen van evidence-based zorg voor suïcidepogers 

 

§1. Elke partner is bekend met de ‘Multidisciplinaire Richtlijn (MDR) voor de detectie en 

behandeling van suïcidaal gedrag’4 en engageert zich om op basis van deze richtlijn te 

handelen i.f.v. de zorg voor suïcidepogers. Bijgevolg engageert men zich om de vier 

basisprincipes (zie bijlage 1) bij elke suïcidepoger toe te passen:  

● Contact maken 

● Veiligheid installeren 

● Naasten betrekken 

● Zorgcontinuïteit 

Art. 2. Afspraken rond zorgcontinuïteit en kwaliteitsvolle doorverwijzing 

§1. Onderzoek toont aan dat contact houden met de hulpvrager, tenminste tot de zorg 

overgenomen is door de volgende hulpverlener, beschermend werkt (Milner, Carter, Pirkis, 

Robinson, & Spittal, 2015). Alle partners engageren zich ertoe om de overbrugging naar de 

volgende hulpverlener zo goed als mogelijk te organiseren, door tussentijdse (telefonische) 

contacten, de huisarts en/of de omgeving in te schakelen. Wederzijds overleg tussen 

betrokken zorgpartners is hierin cruciaal. 

§2. Elke partner engageert zich om, indien een patiënt niet komt opdagen op een geplande 

afspraak, de verwijzer hiervan (telefonisch) op de hoogte te brengen. Vervolgens kan er samen 

worden nagedacht over de beste manier om deze patiënt alsnog te motiveren voor verdere 

begeleiding.  

§3. Elke partner engageert zich om informatie m.b.t. bereikbaarheid, aanmeldingsprocedure, 

contactpersoon duidelijk kenbaar te maken (zie bijlage 4). Op die manier weten hulpverleners, 

                                                           
4 https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/richtlijn%20definitief%20online.pdf 
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patiënten en naasten waar en wanneer men een hulpvraag kan stellen. Deze informatie mag 

worden opgenomen in de netwerkkaart. 

§4. Elke partner engageert zich om een suïcidepoger toe te leiden naar de gepaste zorg (zie 

bijlage 2). Er wordt hierbij vertrokken vanuit het principe van de getrapte zorg (subsidiariteit).  

§5. De huisarts wordt gezien als de spilfiguur en wordt bij elk transfer moment in overleg met 

de patiënt (telefonisch) op de hoogte gebracht van de gemaakte stappen en de nog te volgen 

stappen in het zorgtraject. 

§6. Wanneer een patiënt alle zorg blijft weigeren en alle mogelijke pistes (opgenomen binnen 

de flowchart van het zorgpad GG ADS) in overweging werden genomen met de patiënt, heeft 

de patiënt alsnog het recht niet in te stemmen met verdere hulpverlening. Indien er een huisarts 

of persoonlijk netwerk aanwezig is, streeft elke partner ernaar om hen in dergelijke situaties 

deze te betrekken. Elke partner engageert zich om in dergelijke situaties in te zetten op 

(multidisciplinair) overleg en verslaggeving waarin de afgewogen stappen beschreven staan.  

Art. 3. Afspraken rond informatieoverdracht 

§1. Elke partner engageert zich om noodzakelijke informatie m.b.t. de suïcidepoger tijdig, bij 

voorkeur voor de intake, door te geven aan de volgende zorgpartner. 

§2. In functie van een gemeenschappelijke taal en een eenduidige communicatie engageren 

de partners zich om gebruik te maken van eenzelfde instrument m.b.t. risicoformulering of 

risico-inschatting (zie bijlage 3). Deze risicoformulering wordt regelmatig herhaald. Suïcidaal 

gedrag kent een wisselend verloop en het suïcidaal proces kan sterk evolueren (met zelfs 

wekelijkse en dagelijkse schommelingen (Van Hemert et al., 2012)). 

§3. Elke partner engageert zich tot proactief (telefonisch) overleg met andere betrokken 

partners in het kader van de zorg voor een welbepaalde patiënt. 

§4. In functie van een goede informatieoverdracht en om naadloze zorg te kunnen garanderen, 

engageren de partners zich om bij doorverwijzing volgende zaken standaard (telefonisch) te 

communiceren: 

● Persoonsgegevens + gegevens van huisarts 

● Korte situatieschets: wie wat waar hoe? 

● Welke naasten / gekende hulpverlening zijn er? 

● Welke interventies hebben reeds plaatsgevonden? 

● Informatie vanuit de risicoformulering. 
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Art. 4. Afspraken over extra-muraal consult en overleg 

§1. Elke partner engageert zich om bij ontevredenheid rond doorverwijzing, communicatie e.d. 

de betrokken partners hier te motiveren tot een constructief overleg.  

§2. Elke partner engageert zich om actief deel te nemen aan de werkgroep “Transmuraal 

Zorgpad voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS” met de bedoeling: 

- op de hoogte te blijven van het (eventueel wijzigende) zorgaanbod voor 

suïcidepogers (zie bijlage 4) 

- kennis te verzamelen m.b.t. het zorgaanbod en elkaar nog beter te leren kennen 

- informatie m.b.t. bereikbaarheid, aanmeldingsprocedure duidelijk en kenbaar te 

maken 

- de gemaakte engagementen te evalueren 

- … 

§3. Iedereen die een organisatie binnen het Netwerk GG ADS vertegenwoordigt in de 

werkgroep “Transmuraal Zorgpad voor suïcidepogers” engageert zich om, binnen de eigen 

voorziening, iedereen te informeren over de werkzaamheden van de de werkgroep i.f.v. 

gedragenheid. 
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Engagementsverklaring  
“Transmuraal Zorgpad voor Suïcidepogers ADS”  

i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS 
 
 

 

Ondergetekende,…………………………………………………………………………………, 

optredend als vertegenwoordiger van ………………………………………………………… 

………………………………(naam organisatie) bevestigt met de ondertekening van deze 

engagementsverklaring zich bereid te verklaren om de samenwerkingsafspraken, zoals 

omschreven in de engagementsverklaring “Transmuraal Zorgpad voor Suïcidepogers ADS”, 

op te nemen. 

 

Datum: 

 

Handtekening: 

 

 

 

 

 



1 
Engagementsverklaring i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS 

Transmuraal Zorgpad suïcidepogers Netwerk GG ADS (Bijlagen) 

 

 

6. Bijlagen 

Bijlage 1: vier basisprincipes van de MDR 

CONTACT MAKEN 

● Er wordt ingezet op het opbouwen van een positieve therapeutische 

relatie. Suïcidale gedachten en intenties worden open bevraagd.  

● Bij elke suïcidepoger wordt een risicoformulering (zie bijlage 2) 

ontwikkeld en toegevoegd aan het behandelplan . 

VEILIGHEID INSTALLEREN 

● Zorgen voor veiligheid is één van de meest preventieve maatregelingen 

bij suïcide.  

● Met elke suïcidepoger moet een safetyplan opgemaakt worden.  

● Daarnaast dient de toegang tot middelen beperkt te worden.  

● In meer acute suïcidale perioden wordt ook geadviseerd om de frequentie van 

gesprekken op te drijven, of verhoogd toezicht te installeren.  

NAASTEN BETREKKEN 

Het bestaande netwerk wordt betrokken (partner, kinderen en familie) 

en indien nodig uitgebreid. 

ZORGCONTINUITEIT 

Wanneer je een suïcidale persoon doorverwijst naar een ambulante/residentiële 

hulpverlener of hulpverleningsinstantie, neem je - mits toestemming van de 

hulpvrager - contact op met deze hulpverlener/hulpverleningsinstantie en bezorg 

je het verslag van de risico-inschatting. Regel voor de hulpvrager de eerste 

afspraak en blijf contact houden tot hij of zij een eerste gesprek heeft gehad en je hierover 

feedback ontvangen hebt. 

 

Bijlage 2: Flowchart (zie apart document) 
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Bijlage 3: Instrument risicoformulering (bron: MDR, VLESP 2017) 

Risicoformulering 

 

Huidige suïcidale intentie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risicofactoren 
 

 

Beschikbare hulpbronnen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Voorspelbare veranderingen 

Wat zou het risico kunnen verhogen of 
verlagen? 
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Acties 
Wat loopt al met wie?  

Waarover dienen we nog afspraken te maken? 

Contact maken 
Wat wenst de cliënt zelf?  

In welke mate is de cliënt bekwaam deze 

inschatting te maken? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Veiligheid installeren 
Hoe kunnen we samen (cliënt, hulpverlener, 

naasten) voldoende veiligheid installeren? 

Opmaak safetyplan. 

 

Naasten betrekken 
Welke naasten zijn reeds betrokken? 
Wat kunnen zij betekenen in de verdere 
ondersteuning van deze patiënt? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zorgcontinuïteit  
Hoe kunnen we samen (cliënt, huidige en 

toekomstige hulpverleners, naasten) zorgen 

voor een goede continuïteit van zorg? 

 

  



4 
Engagementsverklaring i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS 

Transmuraal Zorgpad suïcidepogers Netwerk GG ADS (Bijlagen) 

 

 

1. Contact maken en poging bespreken. 

● Poging bevragen:  

○ Methode 

○ Ernst lichamelijk letsel 

○ Aanmelding (op eigen initiatief/door derden) 

○ Poging onderbroken door derden? 

○ Reacties omgeving bij aanmelding 

● Eerdere suïcidepogingen (tijdstip / behandeling) 

● Sociaal netwerk/steun 

● Medicatiefiche 

● Psychiatrische voorgeschiedenis/behandelingen 

 

2. Contact verstevigen en risico inschatten (acuut of niet?)  

 

● Inschatting huidige emoties - hopeloosheid 

● Aanwezigheid huidige zelfmoordgedachten (frequentie en intensiteit) 

● Concrete plannen  (Hoe concreter de plannen hoe hoger het risico) 

● Betekenis (Wat wenst men te bereiken? Met welk doel zou men zelfmoord plegen?) 

● Ambivalentie (Is er twijfel?) 

● Waarschuwingssignalen: gevoelens (Bv. wanhoop/vast te zitten), 

toekomstgerelateerde factoren (bv. hopeloosheid),  gedragsmatige signalen (bv. 

controleverlies, risico’s nemen, afzonderen, slaapmoeilijkheden, agitatie,...) 

● Inschatting bekwaamheid 

● Bereidheid tot verdere begeleiding 

 

→ Acuut? Ga onmiddellijk naar punt 5. 

 

3. Naasten/reeds gekende hulpverlening betrekken en (eerste) 

safetyplan opmaken 

 

4. Contact houden en suïcidaal gedrag verder onderzoeken (Sjabloon 

risicoformulering, pag. 1) 

● Huidige suïcidale intentie 

● Risicofactoren: ervaren problemen, motieven en aanleidingen vorige pogingen, 

alcohol en/of druggebruik,  

● Hulpbronnen en zorgbehoeften aangegeven door patiënt en omgeving 

● Voorspelbare veranderingen: wat zou het risico snel kunnen verhogen of verlagen? 

Welke zorgbehoeften heeft de patiënt (en zijn naasten)? 
 

5. Contact houden en specifieke interventies koppelen de 

risicoformulering (Sjabloon risicoformulering pag.2) 

● Contact: Wat wenst de cliënt zelf? In welke mate is de cliënt bekwaam deze 

inschatting te maken? 
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● Naasten betrekken: welke hulpverlening/naasten zijn reeds betrokken? Wat kunnen 

zij betekenen in de verdere ondersteuning van deze patiënt? 

● Veiligheid installeren: Hoe kunnen we samen (cliënt, hulpverlener, naasten) 

voldoende veiligheid installeren? 

● Continuïteit van zorg: Hoe kunnen we samen (cliënt, huidige en toekomstige 

hulpverleners, naasten) zorgen voor een goede continuïteit van zorg? 
○ Bij verwijzing naar een andere dienst wordt minimaal volgende informatie 

doorgegeven: 

■ Persoonsgegevens + gegevens van huisarts 

■ Korte situatieschets: wie wat waar hoe? 

■ Welke naasten / gekende hulpverlening zijn er? 

■ Welke interventies hebben reeds plaatsgevonden? 

■ Informatie vanuit de risicoformulering. 
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Bijlage 4: Interne doorverwijskaart 

CENTRA GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG 
CGG De Drie Stromen - CGG Waas en Dender - CGG Zuid Oost-Vlaanderen 

Belangrijkste aanmelders Voornamelijk eigen initiatief patiënt, Spoed, PAAZ en huisartsen. 

Aanmelding Intakeprocedure Behandeltaken Doorverwijzing 

Hoe? 
Telefonisch via secretariaat 
Te vermelden info 
Door patiënt 

● Suïcidepoging 
● contactgegevens netwerk 

patiënt (o.a. huisarts) 
● contactgegevens verwijzer 

Door verwijzer 
Telefonische uitwisseling tijdens 
aanmelding na suïcidepoging. 

● Risicoformulering 
● Contactgegevens patiënt en 

zijn netwerk (o.a. huisarts) 
● Intakeverslag/psychiatrisch 

verslag (graag grondige 
● informatie- overdracht, 

zeker bij complexe 
problematieken) 

 

Acuut risico 
 
Hoog risico 
Door hulpverlener: binnen de 24u 
(op werkdagen) wordt een 
gepaste actie ondernomen. 
 
Laag risico 
Instroom zoals reguliere werking; 
intake met verhoogde 
waakzaamheid. 
 
 

● Risicoformulering en acties 
● Safetyplan opstellen 
● Informatieoverdracht aan 

betrokken partijen 
● Systematisch 
beoordelen van de ernst van 

suïcidaliteit 

 

 

 

Wanneer? 
● Indien geïndiceerd. 

 
Hoe? 

● Verwijsmogelijkheden met 
cliënt bespreken 

● Volgende hulpverlener 
contacteren. 

● HA op de hoogte 
brengen. 

● Overbruggingscontactenvo
orzien. 
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Nuttige info 
De CGG bieden ambulante hulpverlening aan personen met (of een risico tot de ontwikkeling van) 
ernstige psychische/psychiatrische problemen en waar een multidisciplinaire aanpak aangewezen is.  

● CGG Waas en Dender: 

- Aanmeldingen via 078/35.34.35 

- Meer info via: www.cggwaasendender.be 

- Doelgroepcoördinator volwassenen MaartenBockstaele@cggwaasendender.be 

● CGG De Drie Stromen: 

- Aanmeldingen via 052/21.36.95 

- Meer info via: www.dedriestromen.be 

- Doelgroepcoördinator volwassenen ingebaeyens@cgg.dedriestromen.be  

● CGG Zuid-Oost-Vlaanderen: 

- Aanmeldingen via 078/15.55.70  

- Meer info via: www.zov.be 

- Doelgroepcoördinator volwassenen carla.belon@zov.be  

 

 + 18 jaar 

Lokeren CGG De Drie Stromen + CGG Waas en Dender 

Dendermonde CGG De Drie Stromen + CGG Waas en Dender 

Wetteren CGG De Drie Stromen 

Sint-Niklaas CGG Waas en Dender 

Aalst CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

Ninove CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

Geraardsbergen CGG Zuid-Oost-Vlaanderen 

http://www.cggwaasendender.be/
mailto:MaartenBockstaele@cggwaasendender.be
http://www.dedriestromen.be/
mailto:ingebaeyens@cgg.dedriestromen.be
http://www.zov.be/
mailto:carla.belon@zov.be
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PSYCHIATRISCHE ZIEKENHUIZEN - CENTRA 
APZ Sint-Lucia - PC Sint-Hiëronymus - PC Ariadne 

Belangrijkste aanmelders Omgeving, PAAZ, huisarts, CGG en mobiele teams, beschut wonen. 
Ook in het kader van gedwongen opname! 

Aanmelding Intakeprocedure Behandelaanbod Doorverwijzing/nazorg 

Hoe? 
Telefonisch, FTF intake 
 
Te vermelden info 
Door patiënt/ familie/ derden (niet 
professioneel) 

● Suïcidepoging 
● Huidige suïcidedreiging 
● Suïcidaliteit binnen de familie van de 

cliënt 
● Medicatie 
● Verblijfsgegevens 
● Contactgegevens patiënt en haar 

netwerk (o.a. huisarts, ambulante 
hulpverlenersà) 

● Contactgegevens van doorverwijzer 
Door verwijzer 

● Suïcidepoging 
● Suïcidaliteit binnen de familie van de 

cliënt 
● Risicoformulering 
● Contactgegevens patiënt en 

zijn/haar netwerk (o.a. huisarts) 
● Intakeverslag/psychiatrisch verslag 
● IPEO 

Telefonische risico inschatting  

Hoogdringend 
● Opnames worden steeds 

beslist door de 
psychiater (van wacht) 

● Zo snel mogelijk 
uitnodigen in ziekenhuis 

● Intake en trajectbepaling 
● (Motiverende 

gespreksvoering i.f.v. 
opname) 

Niet hoogdringend:  
● Bespreking op 

multidisciplinair team 
● Opties verschillende 

trajecten bespreken 
● (Motiverende 

gespreksvoering i.f.v. 
opname) 

● Residentiële behandeling 
● Dagbehandeling 
● Klemtoon ligt op 

beveiliging: er wordt 
gewerkt met veilige 
kamers, signaliserings- 
plannen,.. 

● Systematische 
beoordeling van 
suïcidaliteit en registratie 
ervan in het EPD. 

● Informatieoverdracht 
naar betrokken 
HV/netwerk 

● Opmaak veiligheidsplan 

● Ander psychiatrisch 
ziekenhuis (ifv 
specialisatie) 

● Beschut Wonen 
● CGG 
● Privé-therapeuten 
● MTAZ 
● MTLZ 
● CAW 
● Huisarts 
● Thuiszorgdiensten meer 

inzetten 
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Nuttige info 

 

APZ Sint-Lucia 
● 24/7 telefonische aanmelding via het nummer 03/760.07.70 
● Ruime regio Waas en Dender 
● Maakt geen gebruik van IPEO 
● Gespecialiseerd in depressie/stemmingswisselingen 
● Aanspreekpunten: Noëlle Verschelden (Coördinator), Sofie Roef (Hoofdverpleegkundige MFE) 
● Contactpersoon Zorgpad Suïcidepogers ADS: Marijke Blommaert  

 
PC Sint-Hiëronymus 

● Aanmelding tijdens kantooruren via algemeen nummer: 03/780.38.76 
● 24/7 telefonische aanmelding via nummer: 03/776.00.41 
● Regio Waas en Dender 
● Maakt (nog) geen gebruik van IPEO 
● Gespecialiseerd in: 

○ Zorgprogramma verslavingsstoornissen 
○ Zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen 
○ Zorgprogramma psychotische kwetsbaarheid 
○ Zorgprogramma ernstige en langdurige zorg 
○ Zorgprogramma psycho-organische stoornissen 

● Opnamecoördinator: Sonja Schruers 
● Contactpersoon Zorgpad Suïcidepogers ADS: Lien Van Goethem 

 
PC Ariadne 

● Tijdens kantooruren verloopt de opname via de opnamecoördinator:  Ellen Peirlinck, 053 76 21 
75 

● Buiten de kantooruren via de acute opnamedienst:  053 76 21 11 of 053 76 21 77 
● Maakt geen gebruik van de IPEO 

 

 



10 
Engagementsverklaring i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS 

Transmuraal Zorgpad suïcidepogers Netwerk GG ADS (Bijlagen) 

 

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN - SPOEDDIENST 
AZ Lokeren - AZ Sint-Blasius - OLV Aalst-Asse-Ninove - ASZ Aalst-Geraardsbergen-Wetteren - AZ Nikolaas 

Belangrijkste aanmelders Eigen initiatief, ambulance (via 112), MUG, omgeving van de patiënt en huisarts. 

Aanmelding Intakeprocedure Behandelaanbod Doorverwijzing 

Hoe?  

Face to face 

 

Te vermelden info 

Via doorverwijsbrief 

● suïcidepoging 
● contactgegevens netwerk 

patiënt (o.a. huisarts) 
● contactgegevens van 

doorverwijzer 

● Somatische zorg 
● Patiënt aanspreekbaar: 

Eerste inschatting van de 
ernst van suïcidepoging - 
IPEO 1 

● Motiveren van 
suïcidepoger tot verdere 
hulpverlening 

 

● (Psychiatrisch consult op 
spoeddienst) 

● Huisarts ontvangt 
spoedverslag  

● Meegeven folder “Als het 
leven ondraaglijk lijkt” + 
zelfmoord 1813 + 
crisiskaartje 

 
 

Naar wie? 

Intern op acute afdeling Verdere 
opvolging door psychologen / 
dienst patiëntenbegeleiding 

PAAZ  

intern/extern 

CGG 

(Eerste gesprek in ZH) 

Versnelde instroom 

PZ of PC 

MTAZ 

MTLZ 

Info? 

Spoedverslag, IPEO 1 
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Nuttige info 

Spoeddienst AZ Lokeren 

● Lepelstraat 2, 9160 Lokeren 

● 09 340.80.40 

● !Geen PAAZ binnen AZ Lokeren! 

● Hoofdverpleegkundige: Tamara Van Laere 

Spoeddienst AZ Sint-Blasius 

● Kroonveldlaan 50, 9200 Dendermonde 

● dienst spoedgevallen: 052 25 25 25 

● Nachtverblijf spoed: 052 25 46 74 

● Hoofdverpleegkundige: Katia Verstraete (052 25 27 64) 

Spoeddienst ASZ Aalst-Geraardsbergen 

● Campus Aalst: Merestraat 80, 9300 Aalst (+32 (0)53 76 40 06) 

● !Campus Geraardsbergen: Gasthuisstraat 4, 9500 Geraardsbergen 

(+32 (0)54 43 27 11)! 

○ !Geen PAAZ binnen campus Geraardsbergen!  

 

Spoeddienst OLV Aalst-Asse 

● Campus Aalst: Moorselbaan 164, 9300 Aalst (053 / 72 49 96) 

● Campus Asse: Bloklaan 5, 1730 Asse (053 / 72 49 96) 

● Hoofdverpleegkundige: David Pletinckx 

Spoeddienst AZ Nikolaas 

● Moerlandstraat 1, 9100 Sint-Niklaas 

● 03 760 60 00 

 

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN - PSYCHOLOGEN/SOCIALE DIENST/DIENST PATIËNTENBEGELEIDING 

Aanmelding Intakeprocedure Behandelaanbod Doorverwijzing 

Hoe? 
via intern registratiesysteem 
Door wie? 

● via spoeddienst  
● Opname op andere 

afdelingen 
Info 
IPEO 1 

Gesprek op basis van 
IPEO 2 

● Sociale dienst zal pogen een 
wijziging in de sociale situatie en 
thuiscontext te bereiken. 

● Zoeken naar behandelaanbod 
● Betrekken huisarts 
● Systematische beoordeling 

suïciderisico 
● Opmaak safetyplan 

● PAAZ (intern/extern) 
● CGG 
● PZ/PC 
● MTAZ 
● MTLZ 

Mogelijkheden 
● Thuiszorgdiensten meer 

inzetten 
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Nuttige info 

De dienst patiëntenbegeleiding/sociale dienst/ psycholoog binnen het AZ werkt met een multidisciplinair 

team.   

● In overleg met de betrokken arts wordt bekeken welke personen dienen doorverwezen te worden.  

● Doorverwijzing gebeurt vooral bij multiproblem-situaties en na herhaaldelijke opname van 

dezelfde personen. 

● Doorverwijzing wordt opgevolgd door de betrokken psycholoog (zie onderstaande tabel). 

Ziekenhuis Naam Functie Telefoon Mail 

AZ Sint-Blasius 

 
Psychologen 

 

https://www.azsintblasius.be/patienten/patientenbegeleiding/ 

AZ Sint-Blasius Nadine De Clercq 
Hoofd dienst 

patiëntenbegeleiding 
052/25.20.97 nadine.declercq@azsintblasius.be 

AZ Lokeren Heidi Bruyneel Psycholoog 09/340.83.94 heidi.bruyneel@azlokeren.be 

AZ Lokeren Kathleen Heyndrikx Psycholoog 09/340.83.84 kathleen.heyndrikx@azlokeren.be  

ASZ Aalst Sara Van Glabeke Psycholoog 053/76.40.76 sara.vanglabeke@asz.be 

 

 

 

 

https://www.azsintblasius.be/patienten/patientenbegeleiding/
mailto:nadine.declercq@azsintblasius.be
mailto:heidi.bruyneel@azlokeren.be
mailto:kathleen.heyndrikx@azlokeren.be


13 
Engagementsverklaring i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS 

Transmuraal Zorgpad suïcidepogers Netwerk GG ADS (Bijlagen) 

 

ALGEMENE ZIEKENHUIZEN - PAAZ 
AZ Sint-Blasius - AZ Nikolaas - ASZ Aalst-Geraardsbergen-Wetteren  en OLV Aalst-Asse-Ninove 

Belangrijkste aanmelders Meestal via spoeddienst. Soms via CGG, HA of omgeving.  

Aanmelding Intakeprocedure Behandelaanbod Doorverwijzing 

Hoe?  

Via een consult op de 
spoedafdeling of telefonisch bij 
verpleegpost. 

Door wie? 

Elke partner 

● spoedgevallendienst 
● Huisarts 
● CGG 
● familie 

Info 

● Via doorverwijsbrief 
● Reden voor opname 
● probleembeschrijving 
● (IPEO 1 / 2 ) 
● Contactgegevens 

verwijzer 

Opname? 

Bespreking met psychiater 

 

Risico-inschatting 

Bij elke intake zal er een risico-

inschatting gebeuren. Afhankelijk 

van de risico-inschatting gebeuren 

er gepaste veiligheids- 

maatregelen.  

 

● Systematische 
beoordeling van 
suïcidaliteit 

● (ambulante) behandeling 
● Informatieoverdracht 

naar netwerk Feedback 
wordt gegeven via: 

○ ontslagbrief naar 
huisarts, 

○ gesprek met 
patiënt en zijn 
systeem,  

○ en indien 
mogelijk aan de 
verwijzers via 
telefoon. 

 

Naar wie? 

● Polikliniek: Voordeel 
zorgcontinuïteit 

● CGG (Wanneer er reeds 
enige stabilisatie is, ifv 
nazorg) 

● MTAZ: Wanneer patiënt 
niet in opname wil 
blijven, via 
aanklampende weg 
opvolgen. Doorverwijzing 
via psychiater.  

● MTLZ 
● PZ: (Indien langdurige 

behandeling nodig is of 
gedwongen opname) 

● Psychiatrische thuiszorg 
● Privétherapeuten  

Mogelijkheden 

● Thuiszorgdiensten meer 
inzetten?  

 



14 
Engagementsverklaring i.f.v. kwaliteitsvolle zorg voor suïcidepogers in het Netwerk GG ADS 

Transmuraal Zorgpad suïcidepogers Netwerk GG ADS (Bijlagen) 

 

Nuttige info 

PAAZ AZ Sint-Blasius 
● Telefoonnummer verpleegpost: 052/25 20 82 
● Psychiaters:  

Dr. Jozef Megens: 052/25 28 83 
Dr. Dirk Steemans 052 25 26 38 
Dr. Birgit Van Boven 052 25 20 12 

● Geen wachtlijst, onmiddellijke opname mogelijk 
● Hoofdverpleegkundige: Jacques Vancoppenolle (052 25 25 

95) 

PAAZ ASZ Aalst 
● Telefoonnummer: (0)53 76 44 00 
● Hoofdverpleegkundige: Tina Lambrecht 

(Tina.Lambrecht@asz.be)  
● Aanspreekpunt: Sara Van Glabeke (Psycholoog) 

(sara.vanglabeke@asz.be)  

PAAZ OLV Aalst 
● Telefoonnummer secretariaat psychiatrie: 053/72 43 60 
● Indien er geen plaats is kan er gekeken worden voor een 

transfer naar de PAAZ in Asse.  
● Aanspreekpunten: Hoofdverpleegkundige Isabelle De 

Grauwe (isabelle.de.grauwe@olv-aalst.be); psychologische 
dienst: Ignace Michiels (Ignace.Michiels@olvz-aalst.be) 

AZ Nikolaas 
● Telefoonnummer PAAZ: 03/760.74.20 (24/24) 
● Psychiaters: 

·        Dr. Lieven De Weirdt            03/760.81.21 
·        Dr. Marc Servaes                   03/760.81.22 
·        Dr. Bart Vandekerkhove       03/760.81.31 
  
Psychologen: 
·         Dennis Van Hove           03/760.81.25 
·         Bethina Junggeburt       03/760.74.11 
·         Tine Van den Bergh       03/760.81.26 
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OUTREACHENDE WERKINGEN 
MTAZ, MTLZ, IBW Pro Mente, Beschut Wonen Waasland, Beschut Wonen Reymeers 

Aanmelding Intakeprocedure Behandelaanbod Doorverwijzing 

Hoe?  
Telefonisch 
Door wie? 
MTAZ-team  
Enkel door/onder supervisie van huisarts/ 
arts  
Protocol 

● Telefonische screening crisis 
● Inschatting nood beveiliging 
● Betrekken omgeving 

 
 

Criterium 
Ondersteuning aan huis moet voldoende 
veiligheid kunnen waarborgen 
 

!IBW, MTAZ, MTLZ! 
Algemeen 
Geen specifiek aanbod naar opvolging van (acute) 
suïcidepogers voor ongekende cliënten. 
MTAZ 
Aanmelding kan door de geïncludeerde cliënt en 
netwerk. Medische verslaggeving wordt 
opgevraagd. Eerste gesprek vindt pas plaats, 
wanneer er opstart mogelijk is (geen voorrang op 
wachtlijst). 
IBW Reymeers 
Gaan bij gekende cliënten met suïcidaliteit 
opnamevermijdend proberen werken.  

MTAZ 
Streven naar huisbezoek 
binnen de 24u. 
!Opgepast: Urgentie en 
levensbedreigende 
problematiek: blijft voor 
spoed/UPSIE/ politie.  
 
 
MTLZ 

● Na aanmelding volgt 
een intakegesprek. 

● Vervolgens evaluatie 
of de begeleiding van 
de cliënt kan 
opgestart worden.  

● Aanmeldingen komen 
op een wachtlijst te 
staan.  

● O.w.v. de wachtlijsten 
kan het zijn dat eerst 
iets anders opgestart 
wordt om deze 
periode te 
overbruggen. 

● 2B-team: geen 
voorrangsregel 

MTAZ 
● Ambulante 

ondersteuning aan 
huis bij acute 
psychiatrische crisis 

● kortdurend - max 1 
maand 

● Trachten opname te 
voorkomen 

● Systematische 
beoordeling van 
suïcidaliteit 

● Informatieoverdracht 
naar betrokken HV 

 
MTLZ 

● Ambulante 
ondersteuning aan 
huis bij chronisch 
psychiatrische 
problematieken 

● Trachten opname te 
voorkomen 
 

 

Wanneer? 
● wanneer ambulante 

begeleiding niet 
(meer) voldoende is  

 
Naar wie? 

● PC/PZ 
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Nuttige info 

MTAZ (Mobiel Team Acute Zorg) 

Midden - Noord 
● Telefoon: 03 760 07 23 - Aanmelden kan enkel via arts (huisarts, psychiater, spoedarts, …) 
● Papenakkerstraat 2,9100 Sint-Niklaas 
● Coördinator: Noëlle Verschelden 
● Het team ondersteunt personen die gehuisvest zijn in Beveren-Waas, Kruibeke, Sint-Gillis, Sint-

Niklaas, Stekene, Temse, Waasmunster, Hamme, Zele, Berlare, Dendermonde, Buggenhout en 
Lebbeke 

Zuid  
● Telefoon: 0472 30 78 88 - Aanmelden kan enkel via arts (huisarts, psychiater, spoedarts, …) 
● Reymeersstraat 13A, 9340 Lede 
● Coördinator: Els Mathys 
● Het team ondersteunt personen die gehuisvest zijn in Aalst, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, 

Denderleeuw, Ninove en Geraardsbergen 
MTLZ (Mobiel Team Langdurige Zorg) 

● Team Noord: diensthoofd Bart Peleman - 0471/66 09 93  
● Team Zuid: diensthoofd Els Mathys - 0493/51.90.43 
● Team Midden: diensthoofd Bart Van de Voorde - 0485/ 33 06 63 

 
Beschut Wonen  
Waasland 

● Telefoon: 03 776 02 18 - E-mail: beschutwonen@apzst-lucia.be - Teamverantwoordelijke: 
Manyak Martirosyan  

IBW Pro Mente 
● Sint-Niklaas: 03 766 67 09; team@promente.be - Teamverantwoordelijke: Bart Dentant  
● Dendermonde: 052/22.39.79; ibwdendermonde@promente.be  - Teamverantwoordelijke: Bart 

Van de Voorde (0485/33 06 63) 
IBW Reymeers 

● Lede: 053 80 87 46; beschut_wonen_lede@reymeers.be - teamverantwoordelijke: Veerle 
Vanderstraeten 

mailto:beschutwonen@apzst-lucia.be
mailto:beschut_wonen_lede@reymeers.be
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CENTRA VOOR ALGEMEEN WELZIJNSWERK (CAW) 

Aanmelding Intakeprocedure Aanbod Doorverwijzing 

Poging n.a.v. psychosociale 
problemen (bvb 
relatieproblemen, 
partnergeweld, financiële 
problemen, 
opvoedingsproblemen, 
dakloosheid, problemen 
mbt 
verblijfsstatuut, ...) 
 
 

Zowel door cliënt zelf als door betrokken 
hulpverlener. 
 
Alle vragen via  
Algemeen Onthaal 
https://www.caw.be/contacteer-ons/#bel 
 
Specifiek Jongerenonthaal (tot 25 jaar) (JAC) 
https://www.caw.be/jac/ 
 
Aanmelden kan telefonisch, fysiek, via mail of 
chat. 
 

● Vraagverheldering 
Indien nodig, face-to-face onthaalgesprek 

● Consult 
● Doorverwijzing – kan naar diensten 

zowel intern als extern CAW Oost-
Vlaanderen 

 
Specifiek Crisisonthaal via Crisisteam 09/265 
04 90 
(zowel voor minderjarigen als meerderjarigen) 

● Grondige vraagverheldering in 
functie van de crisis 

● Indien nodig, face-to-face 
crisisinterventie  

(eventueel in partnerschap)  
● Crisisconsult of gerichte interne of 

externe doorverwijzing 

https://www.caw.be/hoe-wij-
helpen/ 
 
Psychosociale hulpverlening via 
verschillende 
deelwerkingen/thema’s, startend bij 
het (crisis)onthaal als toegangspoort. 
 
 
Crisishulpverlening bij psychosociale 
crisissen:  
- Crisisconsult 
- Crisisinterventie 
- Crisisbegeleiding  
- Crisisbegeleiding met opvang 

Wanneer? 
● Te hoog risico op herval? 

● Medische zorg nodig 
● Meer specifieke 

hulpverlening nodig 
(administratief, psychische 
gezondheid, relationele, ...) 

● (Nood aan) Psychische zorg 
staat op voorgrond 

 
Naar wie? 
 
CGG 
Psychiatrische ziekenhuizen 
Algemeen ziekenhuis 
Huisarts 
Psychologische dienst OCMW 
Privé-therapeuten 
PAAZ 
MTAZ (via huisarts) 
… 

https://www.caw.be/contacteer-ons/#bel
https://www.caw.be/jac/
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/
https://www.caw.be/hoe-wij-helpen/
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Bijlage 5: Regionale afspraken tussen partners 

a. Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg 

 
Algemeen 
De CGG dienen bij aanmelding betreffende een suïciderisico binnen de 24u een actie te 
ondernemen. In het kader van een aanmelding van een suïcidepoger (zie bijlage 4: interne 
dooverwijskaart): 
● De verwijzer (bv. het ziekenhuis) neemt contact op met het CGG en geeft aan dat het om 

een aanmelding gaat na een suïcidepoging en/of verhoogd suïciderisico waarbij  ambulante 
hulp haalbaar is,  en geeft de nodige gegevens, conform de afspraken in het zorgpad, door 
aan het CGG. Hetzij schriftelijk, hetzij telefonisch. 

● De CGG contacteren de verwijzer na het eerste face-to-face gesprek.   
● Indien de patiënt niet aanwezig is op het eerste face-to-face gesprek contacteren de CGG 

de verwijzer. Vervolgens probeert de verwijzer de patiënt alsnog te contacteren en de 
huisarts in te lichten. 

● Na intern, multidisciplinair overleg en indien geïndiceerd, kan een begeleidingstraject in 
kader van de opvolging van suïcidaliteit worden opgestart.   

● Elk CGG beschikt over een interne regeling om bovenstaande opdracht te kunnen 
waarmaken. 
 

Specifiek 
B. In het kader van een verwijzing na een suïcidepoging vanuit een AZ streven de CGG 

ernaar een eerste gesprek binnen het CGG in te plannen tijdens de opname in een AZ. 
C. Indien een eerste gesprek niet vastgelegd kon worden gedurende de opname, vraagt de 

hulpverlener in het AZ de toestemming aan de patiënt om alsnog contact te mogen 
opnemen met het CGG in het kader van een verwijzing. Bij akkoord van de cliënt, bezorgt 
het AZ de nodige gegevens conform de afspraken. 

D. Samenwerking tussen  AZ Lokeren en CGG De Drie Stromen:  
a. AZ Lokeren informeert elke patiënt die wordt opgenomen na een suïcidepoging 

over de mogelijkheid tot een adviesgesprek binnen CGG De Drie Stromen; 
b. Dit adviesgesprek houdt in dat het CGG vrijblijvend een aanbod doet in verdere 

opvolging van de suïcidaliteit. Indien geïndiceerd, tracht het CGG dit uit te voeren 
binnen het AZ (aan bed). 

c. Deze samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks geëvalueerd en indien nodig, 
bijgestuurd. 

E. Samenwerking tussen ASZ Aalst, CGG ZOV en OLV Aalst: 
a. Jaarlijks wordt gestreefd naar een overleg tussen ASZ Aalst, CGG ZOV en OLV 

Aalst om de zorg en verwijzingen beter af te stemmen; 
b. Het ASZ Aalst en het OLV Aalst kunnen contact opnemen met twee 

contactpersonen binnen CGG ZOV in het kader van een vlottere verwijzing vlotter 
(NIET om een versnelde instroom te faciliteren). We verwachten dat de 
ziekenhuizen ons op voorhand contacteren en met contactpersonen loopt dit 
vlotter. 
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b.  Algemene Ziekenhuizen 

 

IPEO 
IPEO is een belangrijk Instrument voor Psychosociale Evaluatie en Opvang van volwassen 
suïcidepogers. Het is een semi-gestructureerd interview waarmee risicofactoren en zorgbehoeften 
van suïcidepogers in kaart worden gebracht. Dit instrument is in de eerste plaats bedoeld voor het 
ziekenhuispersoneel dat instaat voor de opvang van suïcidepogers in een algemeen ziekenhuis. 
 

Ziekenhuis Opgestart 

ASZ Aalst - Geraardsbergen - Wetteren 2013 

AZ Lokeren 2008 

AZ Nikolaas / 

AZ Sint-Blasius 2009 

OLV Aalst 2009 

 

Algemeen 
● De Algemene ziekenhuizen hebben een opdracht om lokale samenwerkingsafspraken te 

maken in samenwerking met de netwerkcoördinatoren. 
● IPEO 1 en 2 wordt ingevuld in ziekenhuis - info wordt (telefonisch) doorgegeven aan 

volgende hulpverlener. 
● Reeds tijdens opname maakt de hulpverlener vanuit het AZ een afspraak met de gepaste 

vervolgzorg: 
○ Het MTAZ streeft ernaar reeds in het ziekenhuis een eerste gesprek met de 

suïcidepoger te doen. 
○ Een eerste gesprek bij het CGG/MTLZ wordt vastgelegd tijdens de opname in een 

AZ. Indien een eerste gesprek niet vastgelegd kon worden gedurende de opname, 
vraagt de hulpverlener in het AZ de toestemming aan de patiënt om alsnog contact 
te mogen opnemen met het CGG/MTLZ in het kader van een verwijzing. CGG 
neemt vervolgens zelf actief contact op met de cliënt.  

○ Indien de vervolgzorg de cliënt niet te pakken krijgt, wordt dit teruggekoppeld naar 
de betrokken hulpverlener binnen het AZ. De hulpverlener binnen het AZ 
contacteert vervolgens zelf de cliënt en licht ook de huisarts in.  

● Vanuit AZ streeft men ernaar dat suïcidepogers de dienst niet verlaten zonder een 
psychiater gezien te hebben.  

● Indien suïcidepogers op spoed vertrekken, tegen advies van de arts in/indien opname niet 
mogelijk is, streeft men ernaar onderstaande acties te ondernemen: 

○ er wordt aan de suïcidepogers gevraagd of het MTAZ mag langskomen bij hen 
thuis. Spoeddienst contacteert het MTAZ. Het MTAZ gaat langs bij de suïcidepoger 
thuis. 

○ de hulpverlener in het AZ vraagt de toestemming aan de patiënt om alsnog contact 
te mogen opnemen met het CGG in het kader van een verwijzing. CGG neemt 
vervolgens zelf actief contact op met de cliënt. Indien men de cliënt niet te pakken 
krijgt, wordt dit teruggekoppeld naar de betrokken hulpverlener binnen het AZ. De 
hulpverlener binnen het AZ contacteert vervolgens zelf de cliënt en licht ook de 
huisarts in. 
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○ er wordt aan de suïcidepogers gevraagd of de huisarts telefonisch op de hoogte 
gebracht mag worden van hun vertrek. Spoeddienst contacteert huisarts. Huisarts 
neemt contact op met suïcidepoger.  

● Naasten/mantelzorgers, huisarts, toeleiders en reeds betrokken hulpverlening  worden, 
met toestemming van de patiënt, betrokken in de verdere zorgplanning. Huisartsen worden 
digitaal op de hoogte gebracht van de suïcidepoging en de opname. 

● Psycholoog/sociale dienst AZ plant na elk weekend de pogers die intussen, vanop spoed, 
naar huis gingen (en nog niet gezien werden door de psycholoog van AZ) op te bellen en 
te vragen of zij het gsmnr. van de pogers mogen doorgeven aan het CGG. Indien 
toestemming hiertoe, zal het CGG de poger opbellen om een afspraak te maken. 

 

Specifiek 
● Jaarlijks vindt tussen ASZ Aalst, CGG ZOV en OLV Aalst  een overleg plaats om de zorg 

en doorverwijzingen beter af te stemmen.  
● Bij doorverwijzing naar een PC/PZneemt de PAAZ van Sint-Blasius contact op met het 

PC/PZ en wordt de transfer besproken. Bij onduidelijkheid wordt de patiënt, tijdens zijn 
verblijf op de PAAZ, uitgenodigd in het PC/PZ. Patiënt kan ondertussen kennismaken met 
het PC/PZ. 

● AZ Lokeren: Indien er een opname nodig is, komt de sociale dienst of een psycholoog 
langs om een doorverwijzing te organiseren naar PAAZ AZ Sint-Blasius of AZ Nikolaas.  

● Indien sprake van verwijzing vanuit MTAZ Midden/noord naar PAAZ AZ Nikolaas/ PAAZ 
AZ Sint-Blasius nemen de betrokken partners telefonisch contact met elkaar op i.f.v. een 
efficiënte taakverdeling, vertrekkende vanuit het belang en de wensen van de patiënt.  

● Wanneer na opname op PAAZ AZ Nikolaas/AZ Sint-Blasius door de medewerkers van 
PAAZ wordt ingeschat dat het ontslag op de PAAZ tot een suïcidale crisis kan leiden, 
neemt de PAAZ voorafgaand aan het ontslag contact op met MTAZ Noord/Midden met de 
vraag om de suïcidale crisis in te schatten in de thuissituatie. MTAZ zal in dergelijke 
situaties minstens een eenmalige inschatting van deze risicosituatie in de thuissituatie op 
zich nemen.  

c. Outreachende diensten 

Mobiele team acute zorg 
● Indien sprake van verwijzing vanuit MTAZ Midden/noord naar PAAZ AZ Nikolaas of PAAZ 

AZ Sint-Blasius nemen de betrokken partners telefonisch contact met elkaar op i.f.v. een 
efficiënte taakverdeling, vertrekkende vanuit het belang en de wensen van de patiënten.  

● Wanneer na opname op PAAZ AZ Nikolaas/AZ Sint-Blasius door de medewerkers van 
PAAZ wordt ingeschat dat het ontslag op de PAAZ tot een suïcidale crisis kan leiden, 
neemt de PAAZ voorafgaand aan het ontslag contact op met MTAZ Noord/Midden met de 
vraag om de suïcidale crisis in te schatten in de thuissituatie. MTAZ zal in dergelijke 
situaties minstens een eenmalige inschatting van deze risicosituatie in de thuissituatie op 
zich nemen. 

d. Psychiatrische Ziekenhuizen/Centra 
 

Algemeen 
● Na opname van een suïcidepoger in het PC/PZ wordt een ontslagbrief naar de huisarts 

gestuurd. 
● PC Sint-Hiëronymus en de APZ Sint-Lucia verzorgen een intake met een suïcidepoger.  
● De PZ/PC contacteren de psychologen/dienst patiëntenbegeleiding/sociale dienst van 

AZ/PZ/PC indien de patiënt niet aanwezig is op de eerste afspraak. Vervolgens probeert 
de psycholoog/dienst patiëntenbegeleiding/sociale dienst de patiënt alsnog te 
contacteren. Als die cliënt wel op de afspraak is, wordt de psycholoog/dienst 
patiëntenbegeleiding/sociale dienst niet meer gecontacteerd. 

 

Bijlage 6: Netwerkkaart (zie apart document) 


