
Mensen met autisme hebben vaker zelfmoordgedachten en een grotere kans door zelfmoord te overlijden dan mensen 
zonder autisme. In deze factsheet zet 113 Zelfmoordpreventie in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor 
Autisme (NVA) de meest recente kennis op een rij. Ook staat er in deze factsheet wat je kan doen als je te maken krijgt 
met een persoon met autisme die aan zelfmoord denkt.

Risicofactoren

Suïcidaliteit en autisme

Suïcidaliteit hangt sterk samen met 
depressie, bij zowel mensen met als 
zonder autisme5–7. Bij mensen met 
autisme ligt het percentage dat ooit 
te maken heeft gehad met depressie 
volgens verschillende studies twee 
tot drie keer zo hoog dan bij mensen 
zonder autisme6,8–10. 

Veel bekende risicofactoren zijn bij 
deze doelgroep relatief vaak aanwezig, 
zoals sociaal isolement, problemen in 
de sociale communicatie en de sociale 
interactie, drempels ervaren in de 
(toegang tot) zorg, gepest zijn, het gevoel 
niet in deze wereld thuis te horen en zich 
een last voelen voor anderen.

Depressie

Mensen met autisme zijn extra kwetsbaar voor 
suïcidale gedachten en suïcidaal gedrag. 

Genderidentiteit

Een onderzoek onder deelnemers van 
het Nederlands Autisme Register geeft 
aan dat veel mensen met autisme zich 
niet thuis voelen in de hokjes ‘man’ of 
‘vrouw’ of met het geslacht waarmee zij 
geboren zijn. 15% van de deelnemers aan 
het onderzoek geeft aan non-binair en/of 
transgender te zijn. Voor vrouwen (21,6%) 
is het percentage een stuk hoger dan voor 
mannen (7,8%)11. Lees hierover meer in de 
factsheet suïcidaliteit onder LHBTI-ers.

Zelfmoordgedachten

Suïcidale gedachten komen vaker voor bij 
mensen met autisme dan in de algemene 
bevolking2,6,7. De gedachte aan zelfmoord 
brengt dan orde in de chaos die iemand 
met autisme kan ervaren. Het percentage 
mensen met autisme dat aangeeft suïcidale 
gedachten te hebben (gehad) verschilt per 
studie. De cijfers variëren tussen de 11% en 
50%. Gemiddeld geven 8,3% van de mensen 
in Nederland aan ooit in hun leven suïcidale 
gedachten te hebben gehad5. Vooral mensen 
die op latere leeftijd zijn gediagnostiseerd 
met autisme lijken kwetsbaar te zijn

Zelfbeschadiging

Mensen met autisme doen vaker 
zelfmoordpogingen dan mensen zonder 
autisme12,6. Een belangrijk signaal voor 
suïcidaliteit is zelfbeschadiging, dat bij 
mensen met autisme vaak extremer is 
dan bij anderen. Dit heeft te maken met 
rechtlijnig gedrag en het niet kunnen 
stoppen. Vaak worden mensen met 
autisme rustig van herhalende bewegingen. 

Zelfdoding

Volgens een grootschalige Zweedse 
studie uit 2016 is de kans om te overlijden 
door zelfdoding voor volwassenen met 
autisme ruim 7 keer groter dan voor andere 
volwassenen17. Mensen met autisme en een 
gemiddelde tot hoge intelligentie hebben een 
verhoogd suïciderisico in vergelijking met 
mensen met autisme en een verstandelijke 
beperking.  

https://www.113.nl/informatie/factsheet-suicidaliteit-onder-lhbters


Tips

Tips

Neem het altijd serieus als een persoon met autisme 
aangeeft een einde aan zijn leven te willen maken.  
En bedenk dat suïcidaliteit er bij mensen met autisme 
anders uit kan zien dan je misschien verwacht. Zo kan 
iemand bijvoorbeeld ogenschijnlijk gewoon functioneren 
of zelfs vrolijk ogen.

Veel mensen met autisme vinden het moeilijk om hulp 
te vragen, soms komen zij simpelweg niet op het idee. 
Vraag er expliciet naar als je vermoedt dat iemand 
rondloopt met suïcidale gedachten. Je zult hier niet 
iemand mee op het idee brengen zelfmoord te plegen.

Het kan voor sommige mensen met autisme moeilijk zijn 
om woorden te vinden voor gevoelens en gedachten. 
Probeer in dat geval op een andere manier contact te 
maken die aansluit bij de persoon. Maak bijvoorbeeld 
een wandeling waarbij je elkaar niet hoeft aan te kijken en 
waarbij geen andere afleiding is.

Veel mensen met autisme vinden het lastig om te bellen. 
Bied iemand daarom ook andere manieren om contact 
op te nemen.

 
 
 

Veel mensen met autisme lukt het niet om zelf problemen 
op te lossen. Ze blijven in oude oplossingen hangen. 
Hierdoor kunnen zij het gevoel hebben dat hun situatie 
‘voor altijd’ uitzichtloos is. Zelfmoord is dan in hun ogen 
een ‘logische’ stap, Dit wordt versterkt doordat zij vaak 
‘zwart-wit’-denkers zijn, zeker als zij een depressie 
doormaken.

Mensen met autisme zullen doorgaans niet snel vertellen 
over ingrijpende gebeurtenissen, tenzij hier zeer gericht 
en concreet naar wordt gevraagd. Gebruik gesloten 
vragen.

Deel je zorgen met naasten van de persoon met autisme. 
Zij weten meestal veel over diens gedrag.

Het is belangrijk om heel open te zijn over suïcide tegen 
mensen met autisme. Vraag zo concreet mogelijk door 
naar iemands plannen om zelfmoord te plegen en geef 
duidelijk aan wat iemand kan doen als hij of zij suïcidaal 
is. Maak samen gebruik van de BackUp app van 113 
Zelfmoordpreventie.

Zorg in geval van crisis voor een vermindering van 
prikkels en houd - om paniek te voorkomen - altijd de 
mogelijkheid van suïcide open. Zeg bijvoorbeeld: ‘Dood 
kan je altijd nog’ 4,18,19.

Blijf niet alleen rondlopen met gedachten aan 
zelfmoord. Laat iemand die je vertrouwt weten hoe 
je je voelt, bijvoorbeeld een familielid, vriend of 
kennis. Zij kunnen bijvoorbeeld met oplossingen 
komen waar je zelf mogelijk nog niet aan hebt 
gedacht.

Download hier de Backup App van 113 
Zelfmoordpreventie.

Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie. 
Dit kan telefonisch via 0900-0113 en via chat 
op www.113.nl. Alles wat je deelt met 113 blijft 
anoniem en vertrouwelijk.

Bezoek je huisarts, samen kun je onderzoeken  
wat je nodig hebt.

Voor mensen met autisme Info en tips over autisme

Herken zelfmoordgedachten onder mensen met autisme

Nederlandse Vereniging voor Autisme via: 
www.autisme.nl 

Stichting Vanuit Autisme via: 
www.vanuitautismebekeken.nl
 
Onafhankelijke belangenvereniging PAS via:
www.pasnederland.nl 

Voor hulp om te leven met autisme:  
www.watvindik.nl/autisme Leer te vragen naar 
zelfmoordgedachten in een gatekeepertraining van 113 
Zelfmoordpreventie

Op 113.nl lees je meer over wat je kunt doen als jij 
zelfmoordgedachten hebt of als je je zorgen maakt over 
iemand anders.
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