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Deze verklaring lijkt echter onwaarschijnlijk aangezien de 
BNI prevalentie van onze ‘langzame’, meerdere-dosis MTP 
even laag zijn als de prevalentie zoals gevonden bij de ITT 
(waarbij er een acute, korte stimulatie van de HPA-as is). 
Daarnaast vonden Obrynba et al, die de sMTP gebruikten, 
eveneens een lage prevalentie van BNI (0%).19 

Een laatste theoretische verklaring zou het verschil in GH 
behandeling tussen de Nederlandse studie en onze studie 
kunnen zijn. In de Nederlandse studie ontvingen alle 
patiënten GH behandeling in het kader van een klinische 
studie, vergeleken met 28% in onze studie. Dit verschil 
is mogelijk relevant gezien onbehandelde GH deficiëntie 
BNI kan maskeren. Lage IGF-I waardes resulteert in een 
verhoogde expressie en activiteit van 11ß-hydroxysteroid 
dehydrogenase type I (11ß-HSD1), het enzym dat cortison 
omzet in cortisol.27 Daardoor kan onbehandelde GH 
deficiëntie mogelijk resulteren in verhoogde cortisol levels. 
Geen van onze patiënten had echter onbehandelde GH 
deficiëntie. Daarnaast zagen we geen verschillen in piek 
cortisol levels tussen GH behandelde en niet-GH behan-
delde patiënten. Bovendien werd in een studie van Obryn-
ba et al,19 waarbij 76% van de patiënten GH-behandeling 
kreeg, niemand gediagnosticeerd met BNI. Dit suggereert 
dat de lage BNI prevalentie die wij gevonden hebben, niet 
verklaard wordt door onbehandelde GH deficiëntie.  

Conclusie

BNI is zeer zeldzaam (1.2%) bij volwassenen met PWS. 
Om overbehandeling met hydrocortison te voorkomen, 
adviseren we om niet routinematig hydrocortison voor te 
schrijven tijdens psychische stress, ziekte of operaties bij 
volwassenen met PWS. Bij patiënten met een klinische 
verdenking van hypocortisolisme (zoals apathie, flauw- 
vallen, of hypotensie tijdens infecties of andere stressvolle 
gebeurtenissen), adviseren we om te testen op BNI en om 
alleen hydrocortison te geven indien BNI bevestigd is door 
een ITT of (s)MTP.
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Suïcide gepleegd door mensen met een (lichte) verstande-
lijke beperking (LVB) is een onontgonnen gebied. Er zijn 
geen cijfers bekend waaruit blijkt hoe groot het aandeel 
is van mensen met een VB die een suïcide pleegden. Het 
CBS registreert alleen persoonskenmerken als leeftijd en 
geslacht. In de (prisma-)onderzoeken naar de kwaliteit  
van zorg na een suïcide vindt geen verbijzondering plaats 
naar het al of niet hebben van een VB. 
Er zijn redenen om aan te nemen dat mensen met een LVB 
kwetsbaar zijn en een verhoogd risico op suïcide kennen. 
Verminderde aanpassingsvermogens, verminderde vermo-
gens tot zelfreflectie, een beperkt vermogen te communi-
ceren over de eigen gedachten en gevoelens, verminderde 
emotieregulatievaardigheden en tekortschietende problee-
moplossingsvaardigheden vormen de kernproblemen bij 
een verstandelijke beperking. Veelvuldig treden comorbide 
psychologische en psychiatrische problemen op. Mensen 
met een LVB zijn relatief vaak betrokken bij ervaringen in 
de levensgeschiedenis die risicoverhogend werken; denk 
aan verwaarlozing, mishandeling, misbruik en beperkin-
gen/ stoornissen bij (één van de) ouders.
Wanneer we meer inzicht hebben in wat specifieke risico- 
factoren voor mensen met een LVB zijn, is het wellicht 
mogelijk aan te geven waarin de signalering, diagnos-
tiek, begeleiding en behandeling van suïcidaal gedrag van 
mensen met een VB beter afgestemd kan worden op hun 
specifieke behoeften. 
Een verhoogde kwetsbaarheid voor suïcide bij mensen 
met een LVB is onderzocht binnen Trajectum (Trajectum 
biedt klinische en ambulante behandeling aan mensen 
met een LVB en bijkomende psychiatrische problematiek 
en risicovol (delict-)gedrag in het noordoosten van  
Nederland). Elf suïcides, gepleegd in de periode 2010 – 
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2018, zijn onderzocht. In het digitaal cliëntendossier ble-
ken alle gegevens tot op een concreet beschrijvend niveau 
aanwezig (zoals de dag-, avond- en nachtrapportages, 
informatie over de sociale context, de voorgeschiedenis). 

De risicofactoren brachten we in kaart aan de hand van 
het Integrated Motivational – Volitional model (O’Connor 
& Kirtley, 2018). Het IMV-model integreert de stress-
kwetsbaarheidstheorieën, waarin Entrapment centraal 
staat, met de motivationele theorieën (Interpersonal  
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Theory of Suicide; Joiner et al., 2009; Van Orden et al., 
2012). In dit psychologisch model worden drie fasen in 
het suïcidaal proces onderscheiden. Mogelijk helpt het 
model een suïcidaal proces beter te begrijpen en eerder  
te herkennen.
1. De ‘premotivationele’ fase, waarin die factoren centraal 

staan die een persoon kwetsbaar maken voor suïcidale 
gedachten. Het gaat om fysiek, seksueel en/of  
emotioneel misbruik, verlieservaringen, de dood van 
een betekenisvolle ander, hospitalisaties, herhalingen 
van ziekte, verlating en misbruik.

2. De ‘motivationele’ fase, waarin de overgang van 
kwetsbaarheid naar suïcidale ideatie centraal staat, 
zoals het geen oplossing vinden vanuit zichzelf (vanuit 
somberheid, depressie, het onvoldoende beschikken 
over sociale- en oplossingsvaardigheden), noch vanuit 
anderen (het niet beschikken over steunende anderen), 
het geen concrete levensdoelen meer hebben en daar 
zin aan ontlenen.  
Twee belevingen over zichzelf en anderen kunnen als 
‘olie op het vuur’ doorwerken: 
a. de overtuiging er voor niemand meer toe te doen,  
 niet meer verbonden te zijn, geen verschil meer te  
 maken (‘thwarted belongingness’). Die overtuiging  
 kan een ervaring zijn na de zoveelste overplaatsing.
b. de overtuiging mislukt te zijn, de ander vooral tot last  
 te zijn en weten dat anderen beter af zijn zonder jou  
 (‘perceived burdensomeness’). Die overtuiging kan  
 een ervaring zijn na de zoveelste afwijzing.
Deze overtuigingen leiden tot hopeloosheid, eenzaam-
heid en vervreemding; ze leiden ertoe dat de persoon 
minder pogingen tot contact onderneemt, dat de dood 
als alternatief aantrekkelijker wordt.

3. De ‘intentionele’ fase, de fase waarin de ambivalentie 
tussen ‘wish to live’ en ‘wish to die’ omslaat naar het 
dood-willen-zijn (suïcidale ideatie) en het zichzelf willen 
doden (suïcidale intentie). Het risico op het daad-
werkelijk plegen van een suïcide wordt hoger wanneer 
iemand concrete ideeën heeft over hoe het zal zijn 
wanneer dit leven voorbij is, of wanneer iemand geen 
andere uitweg ziet voor het beëindigen van de emoti-
onele pijn, voor het stoppen van eindeloos kwellende 
gedachten. Het risico op het plegen van een suïcide 
wordt hoger wanneer iemand in rouw verkeert, wan-
neer iemand de angst voor de dood is verloren en de 
dood in gedachten zelfs meer vertrouwd is geworden. 

Uit de onderzochte suïcides die gepleegd werden door 
mensen met een LVB bleken de navolgende risicofactoren: 
a. Persoonsfactoren: 
- Een zelfbeeld waarin een besef van falen, de ander  

niet tot last willen zijn, niet langer afhankelijk te willen 
zijn centraal staan 

- Bijkomende psychiatrische problemen, en dan met 
name traumagerelateerde stoornissen, stemmings- 
stoornissen, persoonlijkheidsproblemen en -stoornissen

- Impulsief gedrag (‘eerst doen, dan denken’) en een 
verminderd vermogen te overzien wat de mogelijke 
risico’s van het eigen gedrag kunnen zijn kunnen leiden 
tot suïcides die ‘out of the blue’ lijken te zijn gepleegd. 
Achteraf bleken een aantal suïcides die uit het niets 
leken te komen toch meer ‘verklaarbaar’, wanneer meer 
bekend is over de reeks aan verlieservaringen (voor  
de opname in de behandelkliniek), ervaringen met  
de dood. 

- Automutilatie, gewenning aan pijn
- Externaliserende gedragsproblemen, met name agressie 
- Eerder vertoonde suïcidale uitingen en suïcidaal gedrag
- Beperkte emotie- en spanningsregulerende en  

communicatieve vaardigheden, een verminderd ver-
mogen om op een adequate wijze om hulp te vragen 

b. Omstandigheden en ervaringen vanuit de levensloop: 
- Recente ervaringen met verlies, ervaringen met dood en 

suïcide ergens in de levensgeschiedenis (van een geliefd 
familielid, groepsgenoot)

- Factoren het zorgproces: onderdiagnostiek en onder-
behandeling van met name traumagerelateerde en 
stemmingsproblemen. 

c. Factoren in de begeleidings- en behandelomgeving: 
- Een aangekondigde breuk of een daadwerkelijke breuk 

in het contact door een overplaatsing. Overplaatsing die 
vaak nodig waren vanwege de ernst van de gedrags-
problemen en de ernst van de veiligheidsrisico’s. 

- De nadruk op het vasthouden van het gestructureerde 
dagprogramma, een hyperfocus op veiligheid, een 
verminderd afstemmen op de ervaren eenzaamheid en 
hopeloosheid; missen van aansluiting op het door de 
client ervaren verlies aan verbondenheid en persoonlijke 
zingeving.

- Een suïcide in de directe omgeving, binnen behandel-
voorzieningen blijkt suïcidaal gedrag een hoge mate van 
besmettelijkheid te kennen. 

De risicofactoren voor een suïcide bij mensen met een LVB 
lijken niet af te wijken van de risico’s voor niet verstande-
lijk beperkten. Samenhangend met het optreden van een 
LVB lijken:  
a. De noodzaak van zorgvuldige diagnostiek én behande-

ling van traumagerelateerde-, stemmings- en impuls-
controlestoornissen bij mensen bij wie het juist complex 
is deze stoornissen te herkennen. Dat vraagt om 
specifieke deskundigheid in het kunnen onderscheiden 
van de gevolgen van de verstandelijke beperking voor 
het cognitief, sociaal en emotioneel functioneren van de 
gevolgen van genoemde psychiatrische problematiek.  

b. De noodzaak iemands ervaringen met verlies, dood en 
suïcide te kennen. Dat vraagt om vragen, doorvragen 
en rondvragen (bij familieleden of begeleiders die goede 
kennis hebben van de levensgeschiedenis). 

c. De noodzaak tot het zorgvuldig bewaken van de 
continuïteit van de zorg, mogelijk het voorkomen 
van overplaatsingen van cliënten in een zorgvuldige 
afweging met het noodzakelijke begeleidings- en/of 
beveiligingsniveau. Het zorgvuldiger afstemmen met en 
voorbereiden van de cliënt en het omringende sociale 
systeem wanneer er noodzakelijke veranderingen in de 
omgeving en perspectief zijn (overplaatsingen). 

d. De noodzaak tot het bevorderen van de sensitiviteit, 
responsiviteit en durf van begeleiders en behandelaren. 

Het bevorderen dat zij naar de ervaren gevoelens van 
verdriet, eenzaamheid en hopeloosheid ‘toe durven 
bewegen’, stil te staan, te luisteren, stil te blijven en  
te kunnen verdragen. Zonder oordeel, zonder advies, 
zonder in een actiestand te schieten, zonder direct te 
willen oplossen.

De multidisciplinaire richtlijn in beeld 
Het vermogen van begeleiders en behandelaren juist in 
te gaan op de wens niet verder te willen leven, contact 
te maken over die wens is cruciaal in het voorkomen van 
zelfdoding. Binnen Trajectum zijn 2 series vertelplaten  
ontwikkeld: een serie voor cliënten, een serie voor  
begeleiders om dit verdiepend contact te faciliteren,  
de communicatie te vergemakkelijken en verdiepen. 
De vertelplaten vatten samen de richtlijnen samen. Ze  
rusten de begeleiders en behandelaren toe. De vertel-
platen geven, zonder al te veel taal ingangen tot gesprek. 
Met de cliënt zelf. Binnen het behandelteam. 
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De afbeeldingen/vertelplaten voor cliënten,  
begeleiders en behandelaars in dit artikel zijn vrij te 
downloaden vanaf de site van Trajectum:  
https://trajectum.nl/vertelplaten-ter-voorkoming- 
van-suicide
De papieren versie kan aangevraagd worden bij  
tvandenhazel@trajectum.info 


