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Zelfmoordpreventie
   op het werk:
de babbel van je leven?

Drie zelfdodingen per dag in Vlaanderen. Zestig zelfmoordpogingen. 
Hoge cijfers, weet Kirsten Pauwels, directeur van het Centrum ter 
Preventie van Zelfdoding. Preventie kan ook op de werkvloer al beginnen.

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) is vooral gekend van de 
Zelfmoordlijn1813. Voor ons zit een strijdbare directeur, niet iemand met afhan-
gende schouders: “We horen dagelijks schrijnende verhalen. Onze vrijwilligers 
hebben een zware opdracht. Maar we spreken van mens tot mens en hebben 
impact. We kunnen veel zelfdodingen voorkomen en trekken ons daaraan op.”

Het CPZ werkt reeds sedert 1979 aan preventie van zelfdoding. Vlaanderen heeft 
hoge zelfdodingscijfers, maar ziet sinds 2000 een daling. Kirsten Pauwels: “De 
gecoördineerde aanpak binnen het Vlaams actieplan voor suïcidepreventie werpt 
zijn vruchten af. Wij zetten in op het werken met vrijwilligers en het sensibiliseren 

rond het herkennen van signalen. We werken nauw samen met de Universiteit 
van Gent, in het kader van het Vlaams Expertisecentrum voor Suïcidepreventie. 
We vinden het essentieel om onze acties wetenschappelijk te onderbouwen.”

“In elk bedrijf loopt wel iemand 
met zelfmoordgedachten.”

Ondanks een vergelijkbare sociaal-
economische situatie liggen de zelf-
moordcijfers in Vlaanderen dubbel zo 
hoog als in Nederland. Onderzoek leert 
dat Nederlanders sneller hulp zoeken 
bij psychologen. Bovendien is de zorg 
er toegankelijker en minder taboe. “We 
zien dat onze jongeren problemen 
eerder vermijden of ervan wegvluch-
ten, waar de Nederlandse jeugd het 
aanpakt en probeert op te lossen. Bij 
ons blijft het aantal zelfmoorden bij de 
leeftijdsgroep 45-59 constant. Hoewel 
een zelfmoord nooit gelinkt is aan één 
factor, kan het werk daar een rol in 
spelen. Dat brengt ons bij het gegeven 
van de werkvloer.”
 
Preventie op het werk
Alles begint met het besef dat ook 
op het werk kan gedaan worden 
aan preventie, legt Pauwels uit: “We 
moeten niet allemaal psycholoog 
worden. Een aantal basisalertheden 
zijn voldoende. We moeten een sfeer 
creëren waarin psychische problemen 
bespreekbaar zijn. Er moet ruimte zijn 
voor een gesprek als het minder gaat. 
Het gaat over een warme werkomge-
ving als brede preventie.” Vaststellen 
dat iemand aan zelfmoord denkt, 
betekent niet louter een vragenlijstje 
aankruisen. Je moet de vraag durven 
stellen aan de persoon die de signalen 
uitstuurt of hij aan zelfmoord denkt en 
hem de weg wijzen naar een moge-
lijke oplossing. “In elk bedrijf loopt wel 
iemand met zelfmoordgedachten.”

Als het dan toch voorvalt, moeten 
mensen er leren mee omgaan. “We 

Kirsten Pauwels (directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding)
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weten dat een hele groep collega’s 
dan nabestaanden worden. Dat is 
een risicovolle situatie voor wie zelf 
met zelfmoordgedachten rondloopt. 
Zorg dat uw mensen ergens terecht-
kunnen met hun gedachten en met het 
verlies.” Een bedrijf dient voorbereid 
te zijn op het gegeven. Het herkennen 
van signalen en erover spreken is voor 
iedereen weggelegd, vindt Pauwels: 
“Iedereen zou de basisvaardighe-
den moeten hebben en de dialoog 
aangaan. Belangrijk is op te merken 
dat mensen zich anders gaan gedra-
gen. Open mensen worden gesloten, 
collega’s presteren niet meer of komen 
ineens vaak te laat. Dat zijn gemakke-
lijk op te pikken signalen. Al heeft de 
leidinggevende een rol in de creatie 
van een open sfeer, toch kan iedereen 
meehelpen. Op HR kan nagedacht 
worden hoe met het probleem om te 
gaan.”

Zelden komt iemand u zeggen dat 
het allemaal niet meer hoeft. Kirsten 
Pauwels beseft dat niet iedereen even 
getraind is in het zien van signalen: 
“Je kan de vraag nooit te veel stellen. 
Als je iets ziet waardoor je twijfelt, dan 
moet je de vraag stellen. Het is geen 
checklist en de puzzel valt vaak pas 
nadien samen. Mensen die suïcidaal 
zijn, komen in een tunnel terecht. Als 
je hen erover aanspreekt, doorbreek je 
hun isolement van gedachten. Je geeft 
het signaal dat er kan over gesproken 
worden.”
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“Hoewel een zelfmoord 
nooit gelinkt is aan één fac-
tor, kan het werk daar een 

rol in spelen.”

Naast de 140 vrijwilligers die dagelijks ter beschikking staan van 
de zelfmoordlijn, biedt het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
ook uw onderneming diverse vormingen aan om zelfdoding te 
voorkomen.

Open aanbod
Het centrum biedt drie types aan. Directeur Kirsten Pauwels: “Om te begin-
nen is er het open aanbod. Dan focust men op signaalherkenning, het eerste 
gesprek en hoe het nadien verder moet. Naast het theoretisch kader pakken 
we uit met oefeningen gebaseerd op echte ervaringen. Daarnaast hebben 
we een speciaal aanbod voor onthaal en secretariaat, omdat we merken 
dat die medewerkers heel vaak e-mail of telefoon krijgen van mensen die 
overstuur zijn en signalen geven. Niet zelden geven we deze vormingen op 
maat voor collega’s die recent een zelfmoord in hun werkmidden hebben 
meegemaakt. Al is preventie natuurlijk veel meer aangewezen.”

Gevaarlijke sectoren
Pauwels zag recent vooral de financiële sector vormingen krijgen. Ook heel 
wat kleinere ondernemingen gingen reeds op het aanbod in. “Verder komt 
de chemische en farmaceutische sector vaak aan bod. Ook landbouwers 
en huisartsen vormen een risicogroep. Ze werken geïsoleerd en hebben 
de middelen binnen handbereik. We zien ook de zelfstandige niet over het 
hoofd. Die neemt alle verantwoordelijkheid en loopt zichzelf wel eens voorbij. 
We moeten hen helpen, want ze hebben niet steeds een uitlaatklep.” (PV)

Voor meer info en hulp:
• zelfmoord1813.be
• vormingsdienst@preventiezelfdoding.be

Zelfdoding voorkomen
   op de werkvloer

(n
l.1

23
rf

.c
om

)


