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Poll 1 

Ik verwacht dat de suïcide cijfers zullen 
stijgen door de Corona crisis

JA/NEE



Poll 2

Mijn patiënten hebben vaker 
suïcidale gedachten dan voor 
de corona crisis

JA/NEE



De impact van corona op
de suïcide cijfers

• We bevinden ons in een unieke situatie, dus niks is zeker

• Corona zal impact hebben op de economie

• Eerdere economische recessies resulteerden in een toename 
van het aantal suïcides









Opvattingen:
Vragen naar zelfmoord brengt mensen op een idee

De meeste mensen overlijden door zelfmoord rond de feestdagen

Iemand die aan zelfmoord denkt wilt dood

De media hebben invloed op het aantal zelfmoorden

Antidepressiva verhogen het risico op zelfmoord

Kunstenaars hebben een verhoogd risico op zelfmoord

Zelfmoord zit in de familie

Vrouwen praten vooral over zelfmoord, mannen overlijden vaker

Het aantal zelfmoorden stijgt tijdens een economische recessie
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Waarom dalen de cijfers nu dan?
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Wat betekent dit voor preventie? 

•Houd toegang tot uitkering/schuldhulpverlening 
soepel

•Houd de GGZ bereikbaar

• Investeer in veerkracht, bijvoorbeeld via een 
laagdrempelige community GGZ



Poll 3

Ik verwacht dat de suïcide 
cijfers zullen stijgen door de 
Corona crisis

JA/NEE



De impact van corona op
de suïcide cijfers

• We bevinden ons in een unieke situatie, dus 
niks is zeker

• Corona zal impact hebben op de economie

• Eerdere economische recessies resulteerden 
in een toename van het aantal suïcides





VRAGEN?





HARTELIJK DANK VOOR UW
DEELNAME

WE ZIEN U GRAAG BINNENKORT

ONLINE OF OFFLINE TERUG. 

LEMI O N. NL /AG ENDA
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