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Vlaanderen koploper in zelfmoord bij vrouwen 
 
Nergens in Europa plegen vrouwen verhoudingsgewijs meer zelfmoord dan in Vlaanderen. Dat komt 
wellicht door de economische crisis. Al talmen Vlamingen ook te lang om hulp te zoeken vanwege het 
stigma dat kleeft aan een bezoek aan de psycholoog. 
 

Precies 9,5 per 100.000 inwoners, dat is de jammerlijke balans 
voor het aantal zelfdodingen bij Vlaamse vrouwen in 2011. Met 
332 lag het aantal vrouwelijke zelfmoorden bovendien 13 
procent hoger dan een jaar voordien. Het maakt dat 
procentueel gezien nergens in Europa meer vrouwen zelfmoord 
plegen dan in Vlaanderen.Bij mannen zet de stijging zich 
minder fors door. Met 820 lag het aantal mannelijke suïcides 6 
procent hoger in 2011 dan in 2010. Al staat daarmee het 
merendeel van de Vlaamse zelfdodingen nog steeds op het 
conto van mannen.De gegevens komen uit de jongste 
sterftecijfers die Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen 
(CD&V) gisteren bekendmaakte. De cijfers voor België zijn nog 
niet bekend. Maar mogelijk doet ons land het nog slechter dan 
Vlaanderen. Ook wereldwijd zit België traditioneel in de top vijf 
van meeste vrouwelijke zelfdodingen per inwoners."Ik vrees 
inderdaad dat we hier jammer genoeg koploper in zijn", zegt 
professor Gwendolyn Portzky van het Vlaams Expertisecentrum 
Suïcidepreventie (VLESP). Volgens haar is de toename wellicht 
te wijten aan de economische crisis. "Zo blijkt uit onderzoek dat 
elke stijging in de werkloosheid met 1 procent een stijging van 
0,8 procent van het aantal zelfdodingen als gevolg heeft. In 
2010 groeide de Vlaamse werkloosheid. We wisten dat er een 
toename van de suïcidecijfers zat aan te komen." 
 

Stigma 
 
Dat Vlaanderen internationaal op kop loopt, ligt aan de inborst 
van de Vlaming. Die talmt volgens experts te lang met hulp 
zoeken voor psychologische problemen. Om patiënten toch 
sneller bij de psycholoog te krijgen, experimenteert Vandeurzen 
al met zogeheten eerstelijnspsychologen in 
huisartsenpraktijken. "Een psycholoog in de kamer naast de 
huisdokter zetten kan helpen het stigma te doen verdwijnen", 
meent professor Chantal Van Audenhove (KU Leuven) van het 
Centrum voor Zorgonderzoek.Ook professor psychiatrie Geert 
Dom (UAntwerpen) doet enkele aanbevelingen om het 
negatieve stempel van de geestelijke gezondheidszorg te halen. 
"Zo zou geestelijke gezondheid een veel prominentere plaats in 
de opvoeding moeten innemen, zowel op school als thuis. Net 
zoals we kinderen leren omgaan met gezonde voeding en 
beweging."Maar ook op maatschappelijk vlak is er ruimte voor 
verbetering. "Het zou een zeer belangrijk destigmatiserend 
signaal zijn mochten ziekteverzekeringen geestelijke 
gezondheidszorg volledig coveren. Bovendien moeten we het 
debat durven aangaan over de middelen die we er als 
maatschappij in investeren. In België gaat 6,1 procent van het 
gezondheidsbudget naar geestelijke gezondheid. Dat is veel te 
weinig, wetende dat dat in Groot-Brittannië meer dan het 
dubbele is."Toch steekt Dom ook de hand in eigen boezem. "De 
geestelijke gezondheidssector moet transparanter zijn over wat 
psychiaters precies doen en welke resultaten ze boeken." 
 

 © De Persgroep Publishing 
 

 
 
 

 


