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Samenvatting  

Niet alle suïcidale mensen zoeken hulp. En wanneer ze hulp zoeken en naar de huisarts 

gaan, dan betekent dat nog niet dat de suïcidaliteit als klacht duidelijk verwoord wordt. 

Suïcidaliteit wordt door de patiënt vaak niet als klacht gezien, maar als oplossing voor de 

problemen. Dat betekent dat een huisarts of een POH-GGZ zich voor de taak geplaatst 

ziet om alert om te gaan met patiënten die voorzichtig iets laten horen van de wanhoop 

die in hen leeft, en actief moeten doorvragen naar suïcidaliteit wanneer het vermoeden 

bestaat dat de patiënt suïcidale gedachten heeft. In dit hoofdstuk staat de POH-GGZ 

centraal. Hoe gaat hij om met de uitdaging contact te maken met suïcidale patiënten? 

Wanneer moet hij doorvragen naar suïcidale gedachten, hoe doet hij dat, en wanneer 

moet hij verwijzen voor behandeling in de ggz? De POH-GGZ staat aan het begin van de 

zorgketen en is daarmee een echte gatekeeper, iemand die de deur naar hulp en 

behandeling kan openen voor patiënten die radeloos en wanhopig zijn.   
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 7.1 Suïcidaliteit in de huisartsenpraktijk  
 

In Nederland maken gemiddeld wekelijks meer dan 35 mensen een einde aan hun leven. Het aantal 

mensen dat een suïcidepoging doet wordt op basis van epidemiologisch onderzoek geschat op 

ongeveer 94.000. En jaarlijks gaan naar schatting 410.000 mensen gebukt onder suïcidale gedachten 

(Bool et al. 2007; Have et al. 2006). Wat betekenen deze aantallen voor de huisartsenpraktijk? In 
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Nederland waren op 1 januari 2012 bijna 9.000 huisartsen werkzaam, met een gemiddelde 

praktijkgrootte voor een fulltime werkende huisarts van ongeveer 2.400 patiënten. Een huisarts kan 

dus jaarlijks te maken krijgen met gemiddeld zeventig patiënten met suïcidale gedachten en dertien 

patiënten die een suïcidepoging doen. En gemiddeld zal een huisarts eenmaal per vier jaar 

geconfronteerd worden met een suïcide in zijn praktijk. Niet iedereen die suïcidale gedachten heeft zal 

deze ook uitspreken bij huisarts of praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz, kortweg de POH-GGZ. 

Vooral als suïcidaal gedrag meer op de achtergrond aanwezig is, blijkt het voor zowel patiënt als 

huisarts moeilijk om er expliciet over te praten (Steendam 2010a). Meer dan de helft van de patiënten 

die een suïcide(poging) hadden gedaan, had een maand voor het suïcidale gedrag nog contact gezocht 

met de huisarts. Tijdens dat consult werd bij ongeveer een op de vier van deze patiënten suïcidaal 

gedrag herkend. Voor de huisarts kwam het suïcidale gedrag van maar liefst drie op de vier van deze 

patiënten een maand later dus als een verrassing. Ook werd suïcidaal gedrag bij depressieve patiënten 

die later zouden overlijden door suïcide slechts in 7 tot 13 % van de gevallen genoemd als belangrijk 

symptoom van de depressie (Beurs et al. 2016; Marquet et al. 2005). Geconcludeerd moet worden dat 

het binnen de huisartsenzorg lastig is om suïcidaal gedrag te herkennen en/of te bespreken, zeker als 

het niet expliciet door de patiënt zelf wordt aangegeven.  

7.2 Functie en taak van de POH-GGZ  
Sinds 2008 heeft een nieuwe functie zijn intrede gedaan, de praktijkondersteuner huisartsenzorg ggz, 

kortweg de POH-GGZ (Dijk et al. 2013). Door de inzet van de POH-GGZ wordt psychiatrische en 

psychosociale diagnostiek en behandeling laagdrempelig toegankelijk en dicht bij huis mogelijk. 

Daarmee wordt tevens beoogd dat de toegenomen vraag naar hulp bij psychische en psychosociale 

problemen niet leidt tot kostenstijgingen. Naast de huisarts is de POH-GGZ voor mensen met 

psychische klachten dus het eerste aanspreekpunt. De opleidingsachtergrond van een POH-GGZ kan 

variëren van sociaal psychiatrisch verpleegkundige tot maatschappelijk werker of gz-psycholoog. Ze 

komen uit de ggz of zijn via een andere route in deze functie ingestroomd. Ook de opgebouwde 

ervaring met betrekking tot behandeling van psychische klachten kan behoorlijk uiteenlopen. Sinds 

kort is er een functie- en competentieprofiel dat naar verwachting voor meer uniformiteit zal gaan 

zorgen (LHV 2014). Van 2010–2014 steeg het percentage huisartsen met een POH-GGZ van 33 naar 88 

%. In 2014 kwam ongeveer een op de zes van alle patiënten met ggz-problemen bij een POH-GGZ 

terecht, vergeleken met een op de dertig in 2010 (Magnée et al. 2015). De taak van de POH-GGZ is om 

naast en in samenwerking met de huisarts zorg te dragen voor adequate psychische en psychosociale 

hulpverlening in de eerste lijn (LHV 2014). Daarbij heeft de POH-GGZ tot taak om te screenen, te 

diagnosticeren, kortdurend te behandelen, of in overleg met de huisarts door te verwijzen. De 

kortdurende behandelingen bestaan meestal uit vier tot vijf consulten, met een duur variërend van 20 

tot 45 minuten per consult. De POH-GGZ komt de volgende problematiek tegen: somberheid en 

depressieve klachten; angst-, stress- of spanningsklachten; klachten samenhangend met verlies en 

rouw; suïcidale gedachten en plannen; niet goed te verklaren lichamelijke klachten; 

verslavingsproblemen; en relatieproblemen. De POH-GGZ heeft dus te maken met een scala aan 

problemen, variërend in ernst. Wanneer ernst en complexiteit van de problematiek toenemen, zal de 

POH-GGZ in overleg met de huisarts overgaan tot een verwijzing. Dat is passend bij de in 2014 

ingevoerde stelselwijziging, waarbij patiënten met lichte klachten worden geholpen in de 

huisartsenzorg, patiënten met lichte tot matige, niet-complexe psychische stoornissen behandeld 

worden in de generalistische basis-ggz, en patiënten met complexe stoornissen worden behandeld in 

de gespecialiseerde ggz. Het is ook passend bij de functie van de POH-GGZ, die immers niet de tijd, 

middelen of kennis heeft die vereist is om ernstige en complexe problematiek te behandelen. 

Wanneer er sprake is van chronische problematiek bij bijvoorbeeld stabiele zogenaamde EPA-

patiënten (patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening), dan behoort dat overigens wel 

weer tot de taak van de POH-GGZ.   
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7.3 Oriënterend onderzoek naar suïcidaliteit  
In 2012 verscheen de Multidisciplinaire richtlijn diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag, in 

het vervolg kortweg MDR genoemd (Hemert et al. 2012). In deze richtlijn wordt niet expliciet 

gesproken over de taak van de POH-GGZ, omdat deze functie toen nog niet scherp in beeld was. De 

MDR stelt dat de primaire doelgroepen waar de richtlijn zich op richt huisartsen, psychologen, 

psychiaters en psychiatrisch verpleegkundigen zijn. De MDR doet de aanbeveling aan zorgprofessionals 

in de klinische praktijk om de suïcidale toestand systematisch te onderzoeken aan de hand van de 

CASE-benadering, wat staat voor Chronological Assessment of Suicide Events (Shea 1998). Daarbij 

wordt eerst gevraagd naar de actuele gedachten en gebeurtenissen, vervolgens naar de recente 

voorgeschiedenis (4–8 weken) en de ruimere voorgeschiedenis, zoals eerdere episodes van suïcidaal 

gedrag, eerdere behandelingen voor psychiatrische problemen, suïcidaliteit in de familie et cetera. Ten 

slotte wordt gevraagd hoe de patiënt over zijn toekomst denkt, en wat er zou kunnen veranderen om 

het beeld van de toekomst te verbeteren (zie . Fig. 7.1). Dit alles resulteert in een structuurdiagnose, 

die op een geordende, bondige en inzichtelijke manier de ernst, het ontstaan van en het risico op 

suïcidaal gedrag beschrijft. Deze uitgewerkte vorm van diagnostiek moet worden uitgevoerd door 

zorgprofessionals werkzaam binnen de klinische praktijk. De eerste stappen op weg naar deze 

volledige diagnostiek kunnen worden gezet door de huisarts of POH-GGZ. De MDR noemt dat een 

oriënterend onderzoek naar de suïcidaliteit. Bij een oriënterend onderzoek horen contact maken, 

onderzoek doen naar de actuele suïcidale toestand en naar stress- en kwetsbaarheidsfactoren, het 

betrekken van naasten bij de zorg, een inschatting maken of een verwijzing gewenst is, en zorgen voor 

veiligheid en continuïteit. In de huidige huisartsenpraktijk worden deze taken vaak uitgevoerd door de 

POH-GGZ. Deze taken worden nu meer uitgewerkt beschreven.  

7.4 Doorvragen en contact maken  
Uiteraard moet de POH-GGZ onderzoek doen naar suïcidaliteit bij iedere patiënt die zich duidelijk 

suïcidaal uitspreekt of een suïcidepoging heeft gedaan. Maar niet alle suïcidale patiënten zullen hun 

suïcidegedachten in het contact met de huisarts of de POH-GGZ onder woorden brengen. Dat betekent 

dat ook op andere momenten actief gevraagd zal moeten worden naar suïcidale gedachten of 

plannen. Denk bijvoorbeeld aan crisissituaties; bij depressieve symptomen; bij uitingen van wanhoop; 

na ernstige verliezen waaronder verlies  van gezondheid; bij ingrijpende en traumatische 

gebeurtenissen; bij wisseling van behandelaar of bij ontslag na een klinische opname; en bij gebrek 

aan verbetering of verslechtering van de situatie. Kortom, actief doorvragen naar suïcidaliteit is 

geïndiceerd in elke situatie waarin suïcidaal gedrag aanwezig zou kunnen zijn. Moet je ook eerst 

contact maken voordat je kunt doorvragen naar suïcidaliteit? Dat is echt een misverstand. Juist door 

goed door te vragen naar datgene waar de patiënt op dat moment mee worstelt of over piekert, maak 

je contact met hem. Niet door het er niet over te hebben. Is het dan wijs om er langzaam naar toe te 

werken, omdat het een beladen gespreksonderwerp is? De kans is groot dat je met dat gedrag 

duidelijk maakt het zelf ook een lastig onderwerp te vinden om te bespreken. Gericht en alert 

doorvragen naar suïcidaal gedrag kan juist bijdragen aan een positieve werkrelatie. Een positieve 

werkrelatie verhoogt de validiteit van de verzamelde informatie en is tevens een beschermende factor 

tegen suïcide (Ilgen et al. 2009). Contact maken kan beginnen met het stellen van meer algemene 

vragen, zoals: ‘Hoe gaat het met u? Hoe ziet u de toekomst op dit moment?’ En vervolgens door 

gericht doorvragen: ‘Ziet u voor uzelf nog enige toekomst? Denkt u weleens dat u een einde aan uw 

leven zou willen maken?’ Belangrijk is om bij aanwijzingen voor suïcidegedachten concreet te vragen 

naar de inhoud van die gedachten (zie ook 7 H. 5). Angst dat het bevragen van patiënten op mogelijk 

aanwezige suïcidaliteit juist suïcidale gedachten ontlokt of versterkt, blijkt niet terecht te zijn 

(Crawford et al. 2011). Het gebruik van af te vinken lijstjes met risicofactoren is minder gewenst. Ook 

het gebruik van af te vinken lijstjes met risicofactoren ligt niet voor de hand. De reden hiervoor is dat 

suïcidaliteit veelal voortkomt uit wanhoop, die zich in allerlei vormen kan uiten. Het snel willen zien 
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van vaste signalen is dan verraderlijk en kan gemakkelijk maken dat de wanhoop niet goed gehoord 

wordt. Dat is precies waar de richtlijn op inzet, namelijk dat er goed geluisterd wordt naar de patiënt 

en naar de wanhoop die ontstaat wanneer iemand niet meer in staat is problemen, verlieservaringen 

en nare gevoelens het hoofd te bieden.   

7.5 Actuele suïcidale toestand en stress- en kwetsbaarheidsfactoren  
Het oriënterend onderzoek begint met een onderzoek naar de actuele suïcidale toestand. Om hier een 

goed beeld van te krijgen, kan het helpen om in gedachten een film van de gebeurtenissen te maken. 

Daarbij horen vragen als: waar was u, wat dacht u, wat voelde u, wat hebt u gedaan et cetera? En 

vervolgens kan de suïcidaliteit verder concreet worden onderzocht: ‘Hebt u gedachten aan zelfmoord? 

Hoe vaak had u deze gedachten? Tienmaal, honderdmaal per dag? Wat zijn aanleidingen voor u om zo 

te denken? Denkt u dat u dood beter af bent? Hebt u plannen om zelfmoord te plegen? Hoe zien die 

plannen er uit? Welke methoden hebt u overwogen? Welke voorbereidingen had u getroffen? Hoeveel 

haast hebt u om uw plannen uit te voeren?’ Onderzoek laat zien dat vooral het antwoord op deze 

laatste vragen naar plannen, overwogen methode en concrete voorbereidingen een belangrijke 

voorspeller is voor toekomstig suìcidaal gedrag (Dhingra et al. 2015). Vervolgens kunnen stress- en 

kwetsbaarheidsfactoren onderzocht worden. De stress- en kwetsbaarheidsfactoren overlappen met 

wat in het CASE-interview de recente en ruimere voorgeschiedenis worden genoemd. Vragen die 

gesteld kunnen worden naar de recente voorgeschiedenis zijn: ‘Hebt u de afgelopen weken 

ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt? Wat is er precies gebeurd? Hoe hebt u dat ervaren? Wat 

voor gevolgen heeft dat voor u?’ Vragen naar de ruimere voorgeschiedenis kunnen zijn: ‘Bent u 

weleens eerder zo wanhopig geweest? Hebt u ooit eerder een periode gehad waarin u deze gedachten 

had? Wat was er toen aan de hand? Hebt u ooit eerder geprobeerd een einde aan uw leven te maken? 

Wat hebt u toen gedaan? Zijn er anderen in uw familie of omgeving die te maken hadden met 

suïcidale gevoelens? Komen er depressies of andere psychiatrische ziekten voor bij u of in uw familie?’ 

De POH-GGZ hoeft de kwetsbaarheid en ruimere voorgeschiedenis niet altijd heel gedetailleerd uit te 

vragen. Soms is het voldoende om te weten of er eerder episoden zijn geweest met suïcidaal gedrag. 

Ook is het goed om de beschermende factoren te onderzoeken. De MDR noemt als beschermende 

factoren het ervaren van sociale steun; het verantwoordelijk voelen voor kinderen of anderen; het 

actief betrokken zijn bij een religieuze gemeenschap; en het hebben van een goede therapeutische 

relatie met een zorgprofessional. Belangrijk is dat de POH-GGZ niet te snel in de rol van redder gaat 

zitten en oplossingen aandraagt om de suïcidaliteit naar de achtergrond te dringen. Juist het 

empathisch vragen stellen en zorgvuldig luisteren naar de ander helpt om goed contact te maken en 

om omvang en ernst van het suïcidale gedrag in beeld te krijgen. Het is ook de noodzakelijke basis voor 

adequate diagnostiek, verwijzing en behandeling.  

7.6 Betrekken van naasten bij diagnostiek en behandeling  
Naastbetrokkenen van een patiënt met suïcidale gedachten zijn vaak goed in staat suïcidaal gedrag of 

veranderingen in gedrag te signaleren. Professionals doen er goed aan hun bevindingen zeer serieus te 

nemen. Soms horen naasten uitingen die duidelijk maken dat de patiënt de situatie als overweldigend 

en onoplosbaar ervaart: ‘Ik ben het leven zat’, ‘Je bent beter af zonder mij’, ‘Als je bij me weggaat, dan 

hoeft het van mij ook niet meer’. Soms signaleren naasten opvallend gedrag, zoals het opsparen van 

medicijnen, het ineens afronden van een taak of het weggeven van heel persoonlijke zaken. En soms is 

duidelijk aan naasten en de POH-GGZ dat er gebeurtenissen zijn die iemand wanhopig kunnen maken, 

zoals de plotselinge dood van een dierbare, een scheiding, een onverwachts ontslag, van school 

gestuurd worden, een levensbedreigende ziekte hebben of het besef financieel volledig klem te zitten. 

Door naasten te betrekken bij de informatieverzameling kan de POH-GGZ beter zicht krijgen op risico- 

of beschermende factoren. Familie kan ook worden ingeschakeld bij gewenste en noodzakelijke zorg 

(Steendam 2010b). De veiligheid van een suïcidale patiënt kan worden vergroot door als familie 



Steendam, M., Keijser, J. de, Beurs, D. de, Wenning, H. Suïcidaliteit in de huisartsenpraktijk: De POH-

GGZ is gatekeeper bij uitstek. In: A. Kerkhof; B. van Luyn. Behandeling van suïcidaal gedrag in de 

praktijk van de GGZ. Houten: Bohn Stafleu van Loghum. 2016. 123-134 

 
   
This is a Nivel certified Post Print, more info at nivel.nl 5 

iemand niet alleen te laten of mogelijk gevaarlijke of letale middelen uit huis te verwijderen. Familie 

en naastbetrokkenen kunnen begrip en steun voor de patiënt uitspreken en versterken. Al deze 

afspraken kunnen worden vastgelegd in een veiligheidsplan (zie hieronder). Samen met de POH-GGZ 

en de naasten beschrijft de patiënt hoe hij een nieuwe crisis kan herkennen (bijvoorbeeld meer 

piekeren), wat hij zelf zou kunnen doen (gitaar spelen), en met wie hij contact kan opnemen. Bij het 

opstellen van een veiligheidsplan is het noodzakelijk om familieleden en vrienden te betrekken en hun 

een rol te geven in de uitvoering (Stanley en Brown 2012). Naasten kunnen dus betrokken worden 

door het geven van informatie of het bieden van steun. Uiteraard kan dat alleen wanneer patiënt en 

naasten akkoord zijn met het betrekken van die naasten. Verder moet erop gelet worden dat de mate 

waarin naasten betrokken worden bij de zorg past bij hun draagkracht en bereidheid, en valt binnen 

de grenzen van wet en regelgeving over het beroepsgeheim. Uiteindelijk moet het voor de patiënt ook 

mogelijk zijn om vertrouwelijke zaken alleen met de POH-GGZ en huisarts te bespreken.   

7.7 Verwijzen naar bevoegd en bekwaam deskundige  
Wanneer bij het oriënterend onderzoek duidelijk wordt dat er sprake is van suïcidaal gedrag zal de 

POH-GGZ in overleg met de huisarts vaak moeten verwijzen naar de ggz. Patiënten met gedachten aan 

de dood zonder gedachten er zelf een einde aan te willen maken, verdienen psychiatrische evaluatie 

en behandeling in de eerste lijn. Wanneer een patiënt wel duidelijk suïcidale gedachten heeft, maar 

nog geen uitgewerkt plan, moet de huisarts volgens de MDR verwijzen naar een bevoegd en bekwaam 

deskundige. Dat kan in sommige situaties ook in de eerste lijn zijn. Wanneer er concrete plannen zijn, 

moet een patiënt met spoed verwezen worden, vaak naar de ggz. En als er sprake is van een 

suïcidepoging zal de huisarts de patiënt lichamelijk onderzoeken en een inschatting maken of verdere 

somatische behandeling noodzakelijk is. En altijd zal een huisarts of POH-GGZ zich er bij een verwijzing 

van moeten vergewissen of de verwijzing en het contact ook daadwerkelijk tot stand gekomen zijn. Bij 

een verwijzing is het van belang om alle relevante informatie over het suïcidale gedrag te verstrekken, 

uiteraard voor zover het mogelijk was het suïcidale gedrag van de patiënt systematisch te 

onderzoeken. Denk daarbij aan informatie over aanleiding voor het ontstaan of verergeren van het 

suïcidale gedrag; psychiatrische (co)morbiditeit nu of in het verleden; suïcidaal gedrag in de 

voorgeschiedenis; suïcidaal gedrag in de familieanamnese; ingrijpende of traumatische 

gebeurtenissen; en aanwezigheid en beschikbaarheid van naasten. Na een suïcidepoging zal informatie 

gegeven moeten worden over de toestand van de patiënt en de omstandigheden van de poging. Bij 

intoxicaties wat het gebruikte middel was, de hoeveelheid en het tijdstip van inname, en eventueel de 

maatregelen die zijn genomen om ernstig nadeel af te wenden.  

7.8 Zorg voor continuïteit in behandeling  
De taak van de POH-GGZ om contact te maken beperkt zich niet tot een eerste contact. Het is van 

belang om herhaaldelijk te vragen naar suïcidale gedachten, vooral bij patiënten die zich eerder 

suïcidaal geuit hebben of ernstig depressief zijn. Met deze structurele aandacht voor de patiënt en zijn 

gedachten aan de dood bieden huisarts en POH-GGZ continuïteit. Huisarts en POH-GGZ kunnen de 

continuïteit van zorg verder bevorderen, en daarmee de veiligheid van de suïcidale patiënt vergroten, 

door zo veel mogelijk relevante informatie verstrekken bij de verwijzing van de patiënt naar een 

andere behandelsetting. Ook moet de rol van de huisarts en POH-GGZ een plek krijgen in een 

veiligheidsplan van de patiënt, uiteraard afgestemd met andere betrokken disciplines en met naasten 

van de patiënt (Hermens et al. 2010).  

7.9 Tot slot  
Op het terrein van eHealth worden voorzichtig de eerste stappen gezet (Krijgsman et al. 2014). Op dit 

moment zijn er nog geen programma’s specifiek gericht op suïcidaal gedrag. Stichting 113Online biedt 

een zelfhulpcursus aan voor het omgaan met suïcidale gedachten (7 
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https://www.113online.nl/zelfhulp/zelfhulpcursus). De module is getest door de VU en zorgde voor 

een vermindering van suïcidale gedachten bij gebruikers (Spijker et al. 2014). De POH-GGZ kan de 

patiënt met suïcidale gedachten op deze module wijzen, zodat de patiënt zelf aan de slag kan. Er is ook 

een zelfhulpboekje van gemaakt: Piekeren over zelfdoding (Kerkhof en Spijker 2012). Voor 

hulpverleners is er een e-learning-module over omgaan met suïcidale patiënten beschikbaar, via de 

GGZ-ecademy. Het huidige beleid in de gezondheidszorg stimuleert dat patiënten met chronische 

psychiatrische problematiek waar mogelijk behandeld worden in de thuissituatie. De zorg voor 

chronisch psychiatrische patiënten verplaatst zich daarmee van de gespecialiseerde zorg naar de 

huisartsenzorg. De MDR geeft aan dat chronisch suïcidaal gedrag geduld en empathie vraagt en niet 

direct actie. Van belang is om als POH-GGZ goed contact te houden met de patiënt. Juist chronisch 

suïcidale patiënten zijn gevoelig voor afwijzing. Ook is er het risico op demoralisatie bij de POH-GGZ, 

wat inhoudt dat de aandacht verslapt. Een gevolg kan zijn dat het de POH-GGZ ontgaat dat een 

chronisch suïcidale patiënt in een acute fase komt. Indicaties voor zo’n acute fase zijn dat ‘er iets 

verandert’; er ontstaat een andere stoornis; er is een nieuwe stressor in het leven van de patiënt; of de 

werkrelatie tussen POH-GGZ en patiënt wordt anders. Wanneer zich zo’n acute fase voordoet, is het 

van belang secuur aandacht te besteden aan de suïcidaliteit, het contact te intensiveren en zo nodig 

de zorg op te schalen door er iemand van de S-GGZ bij te betrekken. Elders in dit boek (7 H. 20) 

worden de algemene aanbevelingen in de richtlijn beschreven voor de opvang van nabestaanden na 

een suïcide. Hier wordt in het kort de inzet van POHGGZ bij de nazorg beschreven. De opvang bestaat 

uit drie fasen: informeren, reconstrueren en consolideren. Veelal zal de POH-GGZ niet degene zijn die 

de suïcide ontdekt en anderen (familie, andere hulpverleners, politie of Inspectie) dient te informeren. 

Als de POH-GGZ hoort van een suïcide, zal hij eerst de huisarts informeren, en zullen ze een afspraak 

maken over het verdere verloop. In de fase van reconstructie kan de familie met vragen zitten over de 

oorzaak van de suïcide. De POH-GGZ die (al dan niet samen met de huisarts) de patiënt begeleid heeft, 

krijgt te maken met het dilemma van het beroepsgeheim. Enerzijds eindigt dit beroepsgeheim niet bij 

het overlijden van de patiënt, anderzijds vraagt de WGBO om goed hulpverlenerschap, ook tegenover 

de nabestaanden die voor hun verwerking behoefte hebben aan informatie voor de reconstructie. De 

laatste jaren is een kentering te bespeuren in dit dilemma ten gunste van de nabestaanden (zie onder 

meer de brief van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer, 18-11-2014). Hulpverleners kunnen 

niet-schadelijke informatie over de overledene delen met betrokken nabestaanden. De POH-GGZ kan 

de nabestaanden actief volgen door ze uit te nodigen en te luisteren naar het verloop van het 

rouwproces. Veel nabestaanden vinden een manier om met het verlies en verdriet om te gaan. 

Nabestaanden die veel klachten ontwikkelen zouden de in 7 H. 20 beschreven begeleidingsmodule 

(Groot en Keijser 2005) kunnen volgen. Individueel of in gezinsverband worden dan vier gesprekken 

georganiseerd rond vaste thema’s. Nabestaanden wordt gevraagd het bijbehorende werkboek te 

lezen. Voor nabestaanden met een verhoogd risico op complexe rouw blijkt deze module effectief te 

zijn. POH’s-GGZ kunnen deze module verzorgen in de huisartsenpraktijk of bij nabestaanden thuis aan 

de keukentafel. In de behandelmodule is gerichte aandacht voor de minderjarige kinderen, bij wie een 

suïcide  van een ouder of broer of zus veel vragen oproept. Vragen waar ze de overige familieleden 

vaak niet mee willen belasten. In het bespreekbaar maken van deze gedachten en het normaliseren 

van de reacties op de suïcide kan de POH-GGZ een belangrijke rol spelen.  
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