
Protocol suï cide 

Datum: 16-07-2020 
 
Geldend voor: Gymnasium Apeldoorn. 
 
Het protocol suïcide geeft handvatten in hoe om te gaan met uitingen over suïcide door 
leerlingen. Suïcidegedachten van een leerlingen kunnen op verschillende manieren aan het 
licht komen. De leerling kan dit zelf rechtstreeks melden bij bijvoorbeeld de mentor of bij 
een lid van het ondersteuningsteam, de leerling kan uitspraken gedaan hebben richting 
medeleerlingen of ouders die de zorg komen melden, de leerling kan gedachten 
opgeschreven hebben of getekend hebben, etc. Er dient een onderscheid gemaakt te 
worden tussen  

- suïcidegedachten of plannen; 
- actuele suïcide-actie (een leerling die op dit moment een poging doet) 

Dit protocol richt zich op signalen van suïcidegedachten of plannen. Bij een actuele suïcide-

actie wordt verwezen naar het crisisdraaiboek.   
 
Signaleren 
Stap 1:  Het signaal komt binnen bij een medewerker van de school. Bij acuut 

risico/verwonding → bel 112. Risicovolle voorwerpen worden uit de omgeving 
van de leerling verwijderd (touw, scherpe voorwerpen, medicatie, glas, 
alcohol/drugs).  

 Bij acuut risico staat de eerste zorg voor de leerling voorop.  
Stap 2: Zo snel als mogelijk wordt in een dergelijk geval de voorzitter van het lokaal 

crisisteam (LCT) geïnformeerd die beoordeelt of het crisisteam bijeen moet 
komen. De voorzitter van het LCT overweegt of het Centrale Crisisteam (CCT) 
geïnformeerd moet worden. 

Stap 3: Medewerker meldt het signaal bij de afdelingsleider, die contact opneemt met 
de ondersteuningscoördinator van de school.  
(Indien de ondersteuningscoördinator niet bereikbaar is wordt het signaal 

gemeld bij SMW, ondersteuningscoördinator andere school of orthopedagoog 
binnen de Veluwse Onderwijsgroep).  

Stap 4:  Allereerst wordt in kaart gebracht waar de leerling zich bevindt en of de 
leerling veilig is. Is de leerling op school en in de les aanwezig? Wanneer een 
leerling thuis is of afwezig is wordt er contact opgenomen met ouders.  
Bij vermissing van een kind: informeren ouders en inlichten voorzitter 
crisisteam. 

 
Gesprek met de leerling en/of ouders 
Stap 5: De ondersteuningscoördinator gaat in gesprek met de betreffende leerling en 

taxeert het risico. (Zie bijlage).  
Bij afwezigheid van de ondersteuningscoördinator wordt een ander lid van het 
bovenschools ondersteuningsteam ingeschakeld.  

 Wanneer het niet mogelijk is om de leerling direct te spreken dan worden 

ouders geïnformeerd. Ouders wordt geadviseerd om met de leerling in 
gesprek te gaan en indien nodig naar de huisarts te gaan. Bij zorgen kunnen 



zij altijd contact opnemen met de eigen huisarts of bij acute zorg met de GGZ 
crisisdienst. 

Stap 6: De ondersteuningscoördinator/ informeert ouders. Wanneer het in 
uitzonderlijke gevallen niet in het belang van de leerling is dat ouders worden 
geïnformeerd of wanneer het informeren van ouders het suïciderisico zou 

kunnen vergroten wordt het informeren van ouders uitgesteld. Wanneer men 
overweegt ouders niet te informeren, wordt dit altijd ter consultatie 
voorgelegd aan een andere ondersteuningscoördinator of 
schoolmaatschappelijk werker. De afweging wordt vastgelegd in SOM.  

Stap 7:  De ondersteuningscoördinator bevraagt of er hulpverlening betrokken is en 
hoe dit traject er momenteel uit ziet. 

 

Aard en ernst wegen 
Stap 8: De ondersteuningscoördinator treedt in overleg met een collega binnen het 

ondersteuningsteam van de eigen school of van een andere school binnen de 
Veluwse Onderwijsgroep. 

 
Beslissen: hulp organiseren 
Stap 9: Op basis van stap 6 wordt de volgende stap bepaald, mogelijke opties zijn: 

• Doorverwijzen leerling en ouders naar betrokken hulpverlening. 
Informeren betrokken hulpverlener. De ondersteuningscoördinator/lid 
ondersteuningsteam heeft na doorverwijzing zelf contact met de betrokken 
hulpverlening om de zorg over te dragen, mits er hiervoor mondelinge 
toestemming is van ouders/leerling. Wanneer ouders en/of leerling deze 
toestemming weigeren vindt er collegiale consultatie plaats. Besloten kan 
worden om zonder toestemming van ouders en/of leerling de hulpverlener 
te informeren over de zorgen, indien dit in het belang van de leerling 

geacht wordt. 
• Opstellen van niet-suïcide-contract (ondertekende afspraak tussen leerling 

en ondersteuningscoördinator dat de leerling geen suïcide pleegt tot 
volgende contact) en preventieplan (hulpplan voor moment waarop 
suïcidegedachten weer optreden). 

• Doorverwijzen naar huisarts, spoedafspraak. Eventueel informeren 
huisarts over zorgen en ernsttaxatie. De ondersteuningscoördinator/lid 

ondersteuningsteam heeft na doorverwijzing zelf contact met de huisarts 
om de zorg over te dragen, mits er hiervoor mondelinge toestemming is 
van ouders/leerling. Wanneer ouders en/of leerling deze toestemming 
weigeren vindt er collegiale consultatie plaats. Besloten kan worden om 
zonder toestemming van ouders en/of leerling de huisarts te informeren 
over de zorgen, indien dit in het belang van de leerling geacht wordt.  

• Contact CJG spoedzorg: 0900 9955599 

• Acute zorg: crisisdienst GGZ (088 9334400): ouders nemen contact op 
met de huisarts voor een verwijzing naar de crisisdienst. Crisisdienst 
neemt contact op en komt ter plaatse om een inschatting van de ernst te 
maken. 

Stap 10:  Nadat er acute zorg geboden is worden er afspraken gemaakt over de 
benodigde hulpverlening en wordt er met leerling en ouders afgesproken wie 
de situatie blijft volgen. 

Stap 11: Indien er anderen betrokken zijn bij de signalen van suïcide (medeleerlingen, 
mentor, overig medewerkers, andere ouders) zullen zij gerust gesteld worden. 
Hen wordt uitgelegd dat er gehandeld is volgens het protocol en dat zij de 
verantwoordelijkheid los mogen laten. Er wordt geen inhoudelijke informatie 
gegeven over de vervolgstappen, i.v.m. privacyregels. Er worden afspraken 
gemaakt over wat derden kunnen doen wanneer zij opnieuw signalen 
waarnemen.  

 

Evaluatie intern (betrokkenen binnen school) 



Stap 12: Wanneer crisis en acute zorg geweken is wordt het protocol geëvalueerd met 
betrokkenen in aanwezigheid van de voorzitter van het Lokale Crisisteam. 

 
Postventieplan (bij actuele suïcide-actie of geslaagde suïcide) 
Stap 1: Alarmeren hulpdiensten en EHBO 

Stap 2: Informeren voorzitter Lokale Crisisteam  
Stap 3: Zie Crisisdraaiboek (inrichten crisisteam).  
 

  



Relevante contactgegevens 

Ondersteuningscoördinator Edison College: Mariska Arendsen   06 28558130 

       Privé     06 43986601 

Ondersteuningscoördinator KSG:   Luc Ladru   06 28558129 

       Privé    06 22946088  

Ondersteuningscoördinator Gymnasium  Saskia Klomp   06 28558132 

       Privé    06 13407342 

SMW       Gijs Bijker   06 13969736 

       Lize Flendrie   06 41943808 

Orthopedagoog     Sylvia van Putten (privé) 06 25264319 

Intern begeleidster     Christa Jansen (privé) 06 48033499 

   

CJG spoedzorg:         0900 9955599 

GGZ crisisdienst:         088 9334400  

 



Bijlage 1. Taxatie Suïciderisico 

 
  



 


