Datum van indiening : 14 september 2020
Vraag om uitleg van mevrouw Khadija Zamouri aan mevrouw Elke Van den Brandt,
collegevoorzitter bevoegd voor Begroting, Welzijn, Gezondheid, Gezin en Stedelijk beleid
Onderwerp : Suïcidepreventiebeleid

Mevrouw het Collegelid,
Elk jaar wordt op 10 september wereldwijd aandacht gevraagd voor de preventie van zelfdoding. Ook
dit jaar hebben de organisaties achter Zelfmoord1813 enkele acties gevoerd om de preventie van
zelfdoding onder de aandacht te brengen.
Volgens de krant La Dernière Heure is het aantal zelfdodingen in Brussel het voorbije jaar is met iets
meer dan tien procent gestegen. Het is de eerste keer in twintig jaar dat het Centrum ter Preventie van
Zelfdoding opnieuw een stijging vaststelt. Ook het aantal zelfmoordpogingen nam opnieuw toe. Zo
opende het parket vorig jaar 106 dossiers voor zelfmoord. Daarnaast kwamen er nog eens 363
meldingen binnen van mensen die geprobeerd zouden hebben zichzelf van het leven te beroven.
Jongeren die een zelfmoordpoging doen praten daar vaak niet over met mensen die hen zouden
kunnen helpen. Als we de cijfers zien van studies waarbij aan jongeren gevraagd wordt of ze ooit een
zelfmoordpoging hebben gedaan, dan is het echt schrikken. Tussen de 7 en 10% van de jongeren
beantwoorden die vraag positief. Als je navraagt in ziekenhuizen en bij begeleidingscentra, dan blijkt
dat die grote groep jongeren daar niet bekend is. 1 op de 3 jongere zegt overigens dat niemand op de
hoogte was van de zelfmoordpoging.
Over dit onderwerp heb ik volgende vragen voor u:
1. Eén van de meest effectieve suïcidepreventiestrategieën is vorming in het herkennen van en
gepast reageren op signalen van suïcidaliteit. Hoe ondersteunt LOGO Brussel onze
Nederlandstalige secundaire scholen in het uitwerken van een gepast suïcidepreventiebeleid?
Worden er binnen onze secundaire scholen referentiepersonen opgeleid om jongeren te
begeleiden die kampen met suïcidale gedachten?
2. De Suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP)
ontwikkelde infofiches die jeugdwerkers ondersteunen bij het omgaan met
zelfmoordgedachen, een zelfmoordpoging of een overlijden door zelfmoord in hun
organisatie. Hoe wordt de kennis van deze preventiewerking verspreid binnen onze scholen,
maar ook jeugdorganisaties?

“De toekomst behoort hen toe die geloven in hun dromen…”

3. Onze jongeren spenderen ook ontelbare uren op social media. Welke online
sensibiliseringscampagnes worden gevoerd om jongeren aan te moedigen hulp te zoeken bij
suïcidale gedachten? Is hierin ook een rol weggelegd voor LOGO Brussel?

Alvast dank voor uw antwoorden.
Khadija Zamouri
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