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Crisishulp �t Zelfmoordlijn 1813 
�{Telefoon / chat / e-mail 
�{Snelle link op elke pagina 
�{Uitbreiding aanbod door samenwerking CPZ-TO 

Informatie en hulp voor de individuele hulpzoeker 
�{Ik heb hulp nodig 
�{Ik ben bezorgd om iemand anders 
�{Verder als nabestaande 

Actuele informatie 
�{Blog / mediarichtlijnen 
�{Steun ons 
�{Feiten en cijfers 
�{Publicaties 

Aanbod voor professionelen 
�{Suïcidepreventiebeleid opstellen 
�{Hulpverlening: hoe omgaan met suïcidaliteit binnen specifieke context 
�{Vorming: deskundigheidsbevordering 



Situering 
�‡Opvolging: 

�±VLESP: inhoudelijk beheer 
�±Redactieraad 
�±�K�Œ�P���v�]�•���š�]���•���•�š�����v���]�v���À�}�}�Œ�����]�P���v���‰���P�]�v���[�• 

�‡Alle communicatie rond aanbod gebeurt 
vanuit www.zelfmoord1813.be  

http://www.zelfmoord1813.be/


INHOUDELIJKE REALISATIES  
ONLINE AANBOD 

1. Crisishulp: Zelfmoordlijn 1813 
2. Aanbod voor nabestaanden 
3. App voor jonge pogers 



Crisishulp: Zelfmoordlijn 1813 
Chat 

- De telefonische en chathulp CPZ werd 
geïntegreerd in Zelfmoord1813.  

 
- Het hulpaanbod werd uitgebreid: nu, 

elke avond van de week bereikbaar 
dankzij:  

�” samenwerking met Tele-Onthaal  
�” Stijging aantal vrijwilligers CPZ 

 
- Het aantal chatgesprekken steeg in 2014 

met 58% t.o.v. 2013.  

 
 
 
 



Crisishulp: Zelfmoordlijn 1813  
e-mail 

Meerwaarde voor de doelgroep: 
�‡ Extra contactmogelijkheid binnen 

Zelfmoordlijn 1813 maar minder 
geschikt voor acute crisis 

�‡ Nog meer laagdrempelig dan 
telefoon en chat 

�‡ �d�}�š���o�������}�v�š�Œ�}�o�����Z�}�‰�Œ�}���‰���Œ�[ 

 



Aanbod voor nabestaanden 
Online gespreksgroep 

 
�‡ Helende werking van lotgenotencontact 
�‡ Onder professionele begeleiding 
�‡ Laagdrempelig (anonimiteit, tijd, verplaatsing, ...) 



Aanbod voor nabestaanden 
Forum 

 
�‡ (Anonieme &) veilige ontmoetingsplaats 
�‡ Ervaringen delen, herkenning vinden, steunen, adviseren 
�‡ Gemodereerd door ervaringsdeskundigen/experts 
�‡ Laagdrempelig 
�‡ Na registratie, altijd toegankelijk 
 
       Onderzoek Trimbos Instituut (2013 & 2015) 

 

 



Aanbod voor nabestaanden 
Herinneringssite Ik draag je mee... 

 
�‡ Dierbaren herdenken, steun en troost bieden 
�‡ Foto, tekst, overlijdensdatum 
�‡ Blijvende herinnering 
 

 



App �Z�}�v���š�Œ�����l��again�[ 
�‡�K�v�š�•�š�����v�W���d�}�}�o�l�]�š���Z�}�v���š�Œ�����l��again�[ 

�±Brochures 
�±Website 
�±App 



App �Z�}�v���š�Œ�����l��again�[ 
�‡Wat brengt de app bij de jonge suïcidepoger? 

�±Safetyplan 
�±Lifesavers 
�±Notificaties 
�±Link met Zelfmoord1813 
�± �Y 
 



App �Z�K�v���š�Œ�����l��Again�[ 
�‡Downloads 

 
 

�‡Toekomst? 
�±Masterstudie  

 

Andriod iOS Totaal 

772 1201 1973 



HOE EVALUEREN DE GEBRUIKERS DIT 
AANBOD? 



Bezoekers  



Gebruikersonderzoek www.zelfmoord1813.be 
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leeftijd deelnemers gebruikersonderzoek (N=952) 



ik denk aan zelfmoord 
75% 

ik ben iemand verloren aan 
zelfdoding 

16% 

andere 
9% 

IK ZOEK HULP VOOR MEZELF (N=492) 
Wat is je hulpvraag? 

Gebruikersonderzoek www.zelfmoord1813.be 



familielid 
23% 

vriend/kennis/collega 
27% patiënt/cliënt  

21% 

leerling/student 
6% 

andere 
23% 

IK BEN BEZORGD OM IEMAND ANDERS (N=222) 
Om wie ben je bezorgd? 

Gebruikersonderzoek www.zelfmoord1813.be 



Gebruikersonderzoek www.zelfmoord1813.be 



helemaal niet 
3% eerder niet 

7% 

eerder wel 
58% 

helemaal wel 
32% 

BEN JE TEVREDEN OVER DE INHOUD VAN DE WEBSITE?(N=952) 

Gebruikersonderzoek www.zelfmoord1813.be 



helemaal niet 
5% 

eerder niet 
11% 

eerder wel 
48% 

helemaal wel 
18% 

NVT 
18% 

HEB JE GEVONDEN WAT JE ZOCHT? (N=952) 

Gebruikersonderzoek www.zelfmoord1813.be 



TOEKOMST 

1. Verdere uitbouw 
2. Uitdagingen 



Verdere uitbouw 



Uitdagingen 

Bron: culicool.nl 



Druk op bestaande aanbod  



Nood aan meer vervolgaanbod 



Gevoeligheden subdoelgroepen 
Nabestaanden: 
�‡ Terminologie 
�‡ Focus op crisisaanbod 
�‡ Identificatie met Zelfmoord1813? 

 
 



Vindt elke beoogde doelgroep zijn 
weg? 

�‡Jongeren 
 
�‡Hulpverleners 
 
�‡Één website voor hulpverleners en 

hulpvragers?! 
 
 
 



Vragen?  
�‡ Livia �t liviaanquinet@werkgroepverder.be 
�‡ Peter �t peter.beks@dagg-cgg.be 
�‡ Leen �t devlieghere@teleonthaalwestvlaanderen.be 
�‡ Kirsten �t kirsten.pauwels@preventiezelfdoding.be 

  
�‡ www.zelfmoord1813.be 
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