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Suïcidaliteit en autisme Zelfmoordgedachten 
bespreekbaar maken  

Wat heb jij nodig?
Wat biedt 113?

Programma

https://www.113.nl/autisme



Op een schaal van 0-10: Hoe 
comfortabel voel jij je om over 

zelfdoding te praten?



Autisme en zelfmoordgedachten

• Komt vaker voor bij mensen met autisme

• Zijn extra kwetsbaar voor suïcidaal gedrag

• Deze gedachte brengt orde in de chaos die iemand 
ervaart

• 11%-50% heeft deze gedachten

• vgl 8,3% van mensen in NL



Autisme en zelfdoding

• Ruim 7 x grotere kans om te overlijden door 
zelfdoding onder volwassenen

• Verhoogd suïciderisico bij mensen met autisme en 
gemiddelde tot hoge intelligentie vgl autisme en 
verstandelijke beperking



• Sociaal isolement

• Problemen in sociale communicatie en interactie

• Drempels ervaren in de zorg

• Gepest zijn

• Gevoel niet thuis te horen in deze wereld

• Zich een last voelen voor anderen

• Depressie

Risicofactoren



Autisme en zelfbeschadiging

• Is vaak extremer dan bij anderen

• Door rechtlijnig gedrag

• Door niet kunnen stoppen; vaak wordt men rustig van 
herhalende bewegingen



Autisme en genderidentiteit

• Niet thuis voelen in hokjes man of vrouw of geslacht 
waarmee men geboren is*

• 15% van deelnemers non-binair en/of transgender

*Onderzoek onder deelnemers van Ned. Autisme Register





Uitspraken

Gedrag



Zichtbaar afwijkend gedrag

• Somberder 
• Emotioneler
• Afname motivatie (zich terugtrekken)
• Verzuim
• (Risico-) gedrag (verslaving, uitgavenpatroon)
• Ineens mensen bedanken, bezoeken
• Opgelucht in vergelijking met eerder 

zwaarmoedig gedrag
• …



Stel de vraag:

Denk je weleens aan zelfmoord?



Maak contact

• Waarom kies je voor een bepaalde 
persoon om mee in gesprek te gaan?

• Welke elementen zijn voor jou 
onmisbaar in een goed gesprek?
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Doorvragen



Vraag naar: 

Gedachten

Wanhoop

Plannen

Doorvragen





Bespreek samen welke hulp nodig is

• ouders betrekken

• familie of naasten betrekken

• huisarts, behandelaar inschakelen

• Spoed? 112 of crisisdienst bellen



https://www.113.nl/autisme



Herken zelfmoordgedachten bij mensen met autisme: tips

Altijd serieus nemen.

Suïcidaliteit kan er anders uitzien dan 
verwacht.

Vraag expliciet naar suïcidale gedachten.
Men komt simpelweg niet op het idee om hulp te vragen. Je 

brengt iemand niet op het idee.

Maak op een andere manier contact.

Men kan het moeilijk vinden om woorden te vinden voor 
gevoelens en gedachten.

Gebruik gesloten vragen.

Vraag gericht en concreet naar ingrijpende 
gebeurtenissen.

Begrijp hun wereld en logica.

Stel de juiste vragen.



Herken zelfmoordgedachten bij mensen met autisme: tips

Zelf problemen oplossen lukt niet.

Men blijft in oude oplossingen hangen. Situatie lijkt voor altijd 
uitzichtloos, zelfmoord lijkt een logische stap. Zwart-wit-

denken.

Wees open over suïcide.

Vraag concreet naar plannen om zelfmoord te plegen. Geef 
duidelijke tips ter preventie.

Verminder prikkels bij crisis.

Houd de mogelijkheid van suïcide open om 
paniek te voorkomen.

Gebruik de Back-up app

van 113 Zelfmoordpreventie.

Is bellen voor iemand lastig?
Bied een andere manier om contact op te 

nemen.



Tips voor mensen met autisme

Deel zorgen met naasten.

Zij weten meestal veel over diens gedrag.
Deel je gedachten over zelfmoord.

Met iemand die je vertrouwt: familielid, vriend. Die persoon 
weet misschien andere oplossingen.

Neem contact op met 113.

Bel 0900-0113 of chat op www.113.nl. 

Vertrouwelijk en anoniem

Bezoek je huisarts.

Onderzoek samen wat je nodig hebt.
Download de Back-up app

van 113 Zelfmoordpreventie.

http://www.113.nl/


Wat doet een gesprek over 
zelfmoord met jou? 

• Wat is het effect van een gesprek op jou zelf?

• Wat doe je op het moment dat het jou niet lukt
om dit gesprek te voeren / los te laten?  

• Wat heb je nodig van collega’s? 





Wat biedt 113?

Anoniem & vertrouwelijk

Zelfhulpcursus Apps

Crisishulp
Gratis en anoniem
Via telefoon of chat
24/7
Zonder afspraak

Vaste psycholoog
Gratis en anoniem
Via telefoon, chat of mail
Op afspraak

Cognitieve gedragstherapie
Vaste psycholoog 
Gratis en anoniem
Via telefoon, chat of mail
Op afspraak



Voor jou als gatekeeper

Downloads 
113.nl/gatekeeper

Achtergrondinformatie, 
handreikingen en 
stappenplannen

Overleg- en advieslijn
Dagelijks van 10:00 - 16:00 

020-3113888

Folders & crisiskaartjes
Bestellen via 

113.nl/gatekeeper 

http://www.113.nl/
http://www.113.nl/



