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Beste deelnemers en geïnteresseerden van het Regionaal project 

suïcidepreventie Noord-Brabant. Hierbij brengen wij u graag op de 

hoogte van de voortgang van ons project.  

 

Artikel tijdstrends suïcide incidentie gepubliceerd in Frontiers! 

Emma Hofstra heeft samen met de andere projectleden haar eerste 

wetenschappelijke artikel gepubliceerd. Het artikel gaat over tijdtrends in 

het voorkomen van suïcide in Nederland en is gepubliceerd in Frontiers 

in Psychiatry. Het artikel genaamd ‘Springtime Peaks and Christmas 

Troughs: A National Longitudinal Population-Based Study into Suicide 

Incidence Time Trends in the Netherlands’ is inclusief referenties hier te 

vinden. In deze nieuwsbrief geven we u een schets van de aanleiding van 

dit onderzoek, de gebruikte methode en de belangrijkste uitkomsten. 

 

Inleiding 

Seizoensgebonden trends 

Over de incidentie van suïcide bestaat nog een aantal mythen. Zo denken 

sommigen dat er meer zelfdodingen zijn in de koude, donkere 

wintermaanden. Inmiddels is er al veel wetenschappelijk onderzoek 

gedaan om dergelijke seizoensgebonden trends te ontdekken. Opvallend 

is dat de meeste onderzoeken inderdaad een piek vinden, maar dan 

meestal in de lente. Daarnaast laten diverse onderzoeken zien dat 

seizoentrends verschillen tussen mannen en vrouwen, tussen 

leeftijdsgroepen en tussen mensen die in een stedelijke versus landelijke 

omgeving wonen. Aangezien Nederland vier uitgesproken seizoenen 

heeft - in tegenstelling tot bijvoorbeeld landen rondom de evenaar - 

verwachten we in Nederland ook een seizoentrend in suïcide incidentie te 

zien. Onderzoek laat hier echter nog geen eenduidige lijn zien: in twee 

eerdere (oudere) onderzoeken werden seizoensgebonden trends in 

Nederland gevonden; in een recenter onderzoek naar suïcides op het 

spoor werd dit niet gevonden. Omdat sommige onderzoekers bewijs 

hebben dat seizoentrends aan het vervagen zijn, waren wij benieuwd of 

dat het geval is in Nederland.  

 

Kerstmis trends 

Het idee dat er meer suïcides gebeuren tijdens de Kerstdagen, 

bijvoorbeeld door meer eenzaamheid, familieruzies en/of meer 
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alcoholgebruik blijkt ook een mythe te zijn. Uit diverse onderzoeken 

blijkt dat tijdens Kerstmis juist minder zelfdodingen plaatsvinden. 

Mogelijk speelt religie hier een rol. In Islamitische landen zoals Turkije, 

blijken er minder suïcides te zijn tijdens de Ramadan. Kerstmis is een 

Christelijk feest, en omdat er in Nederland sprake is van secularisatie en 

een toename van niet-Christelijke religies vanwege immigratie, waren wij 

benieuwd of Kerst in Nederland een beschermend effect heeft. Daarnaast 

waren wij benieuwd of dit verschilt tussen mannen en vrouwen en de 

provincie waar iemand woont. 

 

Op basis van deze vragen hebben wij vier doelen geformuleerd voor de 

Nederlandse situatie (1) jaarlijkse suïcidetrends, (2) seizoensgebonden 

suïcidetrends, (3) verschil in suïcidecijfers tijdens Kerst versus andere 

dagen in december en (4) verschillen met betrekking tot geslacht, leeftijd 

en provincie. 

 

Methode 

Het onderzoek is gebaseerd op CBS-data over het aantal suïcides van de 

afgelopen 21 jaar in Nederland (1995 – 2015). De data omvatte ook 

informatie met betrekking tot geslacht, leeftijd en provincie van de 

personen die zijn overleden door zelfdoding. Om tijdstrends te 

onderzoeken, hebben we diverse statistische analyses uitgevoerd.  

 

Resultaten  

Jaarlijkse trends 

In de periode van 1995 t/m 2015 zijn 33.224 inwoners van Nederland 

overleden door suïcide. Relatief gezien komt dit neer op 9,72 personen 

per 100.000 inwoners. Dat aantal verschilt wel per jaar; zo waren er in 

2007 de minste 

suïcides en in 

2013 het meest, 

zoals te zien is 

in het figuur 

hiernaast. 

 

Seizoentrends 

Met betrekking 

tot 

seizoentrends 

hebben we, 

zoals verwacht, 

een piek in 

suïcide incidentie in de lente gevonden. Het gemiddeld aantal suïcides 

per dag was in de lente 7-8% hoger dan in de zomer, herfst en winter; dit 
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was een statistisch significant verschil. We hebben geen bewijs gevonden 

dat deze lente-piek verschilt tussen mannen en vrouwen, tussen mensen 

van verschillende leeftijdsgroepen of tussen mensen die in verschillende 

provincies wonen.  

 

Kerstmis trends 

Tijdens de Kerstdagen waren de suïcidecijfers in Nederland significant 

lager dan het gemiddelde in december: 42% lager. In het figuur hieronder 

wordt het gemiddelde aantal suïcides per dag getoond van 13 december 

t/m 12 januari (over alle jaren). Als we deze verdeling bekijken, zien we 

op 25 december een plotselinge daling in het aantal suïcides en op 27 

december een stijging, terug naar het december gemiddelde. Daarnaast 

is er op 1 januari een tweede stijging zichtbaar en blijven de aantallen 

hoog in de eerste weken van januari. Er is geen bewijs gevonden dat de 

lagere suïcidecijfers tijdens de Kerstdagen verschillen tussen mannen en 

vrouwen of tussen mensen die in verschillende provincies wonen.  

 
Conclusie 

Uit het onderzoek blijkt dat er tijdstrends zijn in de incidentie van suïcide 

in Nederland. Het is daarom belangrijk om bij mensen met suïciderisico 

extra alert te zijn tijdens hoog-risico periodes zoals de lente en de eerste 

weken van januari. Dit artikel dient voor SUPREMOCOL tevens als 

onderlegger. De implementatie van SUPREMOCOL verloopt immers 

stapsgewijs in Noord-Brabant; elke drie maanden start een nieuwe regio. 

Omdat de suïcidecijfers door het jaar heen gemiddeld gezien niet stabiel 

zijn, is dit van invloed op onze dataverzameling. Middels de uitkomsten 

uit dit onderzoek kunnen we hier nu voor corrigeren.  

 

Maak kennis met: Laura Roelofs 

Laura Roelofs is op 6 maart 2018 

begonnen als student-assistent bij 

SUPREMOCOL. Laura studeert Psychologie 

aan de Universiteit van Tilburg en zit in het 

tweede jaar van haar Bachelor, waar ze de 

major Forensische Psychologie volgt. 

Omdat ze geïnteresseerd is in het vinden 

van nieuwe inzichten door middel van 

onderzoek, ondersteunt ze de projectgroep in het onderzoek naar de 

relatie tussen media en suïcide. Ze hoopt tijdens haar tijd bij 

SURPEMOCOL veel te kunnen leren. We heten Laura van harte welkom! 

Contact 

Heeft u vragen? Wilt u iets 

bespreken?  

 

Neem contact op met  

Emma Hofstra 

E.Hofstra@ggzbreburg.nl 

of  

Iman Elfeddali 

I.Elfeddali@ggzbreburg.nl 

 

Voor meer informatie over 

SUPREMOCOL zie onze website 

en Twitter pagina. 

Nieuwsbrief niet meer ontvangen?  

Afmelden kan via: 

s.boertienraterink@ggzbreburg.nl  
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