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Samenvatting:

Suïcide is een belangrijke doodsoorzaak bij jongeren tussen 15 en 29 jaar oud.

Hoewel universiteitsstudenten een groot deel uitmaken van deze leeftijdscategorie,

is er een substantieel tekort aan kennis over suïcidaliteit (dit is: suïcidale ideatie,

suïcideplannen en suïcidepogingen) tijdens de universiteitsperiode. Ten gevolge

hiervan zijn er op heden ook geen effectieve interventies of preventieprogramma’s

beschikbaar voor de beleidsmakers die betrokken zijn bij het welzijn van studenten.

Om aan deze lacunes tegemoet te komen, worden sinds 2012 alle

eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven betrokken in de Leuven College Surveys,

een reeks longitudinale web-based surveys die een uitgebreid bereik bevragen aan

risico- en protectieve factoren, emotionele problemen en psychische stoornissen,

middelengebruik, stressvolle ervaringen en attitudes met betrekking tot

hulpzoekend gedrag. Het opzet van het proefschrift is het ontwikkelen van

multivariate algoritmes die het mogelijk maken om bij eerstejaarsstudenten op

accurate en gepersonaliseerde wijze het risico op incidentie en persistentie van

suïcidaliteit tijdens de universiteitsperiode te bepalen.

Abstract:

Suicide is an important cause of death for young people aged 15 to 29 years. While

an important subpopulation of young people consist of college students, there is a

substantial lack of knowledge on suicidality (i.e., suicidal ideation, suicide plans,

and suicide attempts) during the college period. As a consequence, there are

currently no effective prevention interventions available for policy makers involved

in college students’ mental health. To address these shortcomings, all first year

students of the KU Leuven University are invited to participate in the Leuven

College Surveys (LCS). The LCS are a series of prospective cohort studies initiated

in 2012 and assessing a wide range of risk and protective factors, mental

disorders, substance use, stressful experiences, and treatment seeking behaviors.

The objective of the doctoral dissertation is to develop multivariate algorithms that

accurately determine personalized risk for incidence and persistence of suicidality

during the college period.




