
Zelfmoordgedachten en -pogingen bij 15-18 jarigen 

Hoe gemeten? Ernstig denken aan zelfdoding werd gemeten op basis van het antwoord op deze vraag 

uit de schriftelijke drop-off  vragenlijst: “Soms zien mensen zelfmoord als een oplossing 

voor hun problemen … Hebt u er ooit ernstig aan gedacht om een einde aan uw leven te 

maken?” Hierbij kon men volgende antwoorden geven: "Ja, meerdere malen", "Ja, 

eenmaal" en "Neen, nooit". Suïcidepogingen werd bevraagd door: “Hebt u ooit een 

zelfmoordpoging ondernomen?”. Voor de eerste vraag kon men volgende antwoorden 

geven: "Ja, meerdere malen", "Ja, eenmaal" en "Neen, nooit". De vragenlijst werd 

afgenomen vanaf de leeftijd van 15 jaar. 

Wanneer gemeten?  2013 

Bron   Gezondheidsenquête 

 

DUIDING  

Ongeveer 5% van de 15-18 jarigen die in 2013 deelnamen aan de gezondheidsenquête geven aan dat ze ooit al nadachten 

over zelfmoord, 0,5% geeft aan ooit al een poging te hebben ondernomen. De cijfers liggen telkens iets hoger bij de 

jongens door de meisjes. Door de kleine N (<100) van een aantal groepen en de grote afwijking met de cijfers uit de 

bevraging van 2008 moeten we deze cijfers met de nodige voorzichtigheid interpreteren. We hebben er dan ook voor 

geopteerd om geen evolutie weer te geven. 

Een expliciete verwijzing naar zelfdoding vinden we niet in het kinderrechtenverdrag, noch in de slotbeschouwingen van 

het Kinderrechtencomité aan België (2010). Aanknopingspunten zijn er evenwel te over waaronder belang van het kind 

(art. 3), recht op leven, overleven en ontwikkeling (art. 6) en recht op gezondheid(-zorg) (art. 24). In haar 

slotbeschouwingen heeft het Comité twee paragrafen gewijd aan de geestelijke gezondheid en kinderen in de psychiatrie, 

waarbij onder meer gevraagd wordt toegang te verlenen tot een ruim pakket van psychologische, educatieve en sociale 

maatregelen en therapieën, wachtlijsten weg te werken en te zorgen voor de preventie en de behandeling van mentale 

stoornissen in de eerstelijnsgezondheidszorg en in gespecialiseerde diensten. 

MEER INFORMATIE  

Meer informatie over de grafiek? 

De gezondheidsenquête is een grootschalige representatieve steekproef van de Belgische bevolking vanaf 15 jaar. In 

deze grafiek werden enkel de jongeren van 15 tot 18 geselecteerd die een woonplaats hadden in het Vlaamse Gewest. 

Dit levert, zeker opgedeeld naar geslacht, kleine N op, waardoor de cijfers met de nodige voorzichtigheid moeten worden 

geïnterpreteerd.  

Meer informatie over de bron? 

https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx  

In de loop van 2013 en 2014 werd een volgende afname georganiseerd. Deze data zullen beschikbaar zijn in de loop van  

2014 en  het voorjaar van 2015.  
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Zelfmoord: gedachten en pogingen

https://his.wiv-isp.be/nl/SitePages/Introductiepagina.aspx


Meer informatie over het onderwerp?   

Zelfmoordlijn: 1813 

http://www.suicidepreventievlaanderen.be/  

http://www.suicidepreventievlaanderen.be/

