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20201117_DO_antwoord door schepen Rudy Coddens (sp.a) op de schriftelijke vraag rond COVID-19 en 
suïcides door gemeenteraadslid Christophe Peeters (OpenVLD) 

 
Omschrijving van de vraag 
 
Toelichting: Het aantal zelfmoorden wereldwijd is momenteel flink aan het stijgen. Lockdowns, het 
massaal verlies van banen, het drijft mensen tot zelfmoord blijkt uit een nieuwe studie. Onderzoekers 
zijn tot de schokkende conclusie gekomen dat de zelfmoord crisis misschien wel aan meer mensen het 
leven zal kosten dan de corona crisis. Een Gentse DJ schreef onlangs een Instagrampost om stil van te 
worden. 31 kennissen en vrienden van hem pleegden zelfmoord in de afgelopen coronamaanden. 
Experts vrezen dat door de tweede golf het aantal zelfdodingen zal stijgen. 
 
VRAAG:  
 
Heeft men zicht op het aantal zelfdodingen in Gent? Zo ja, liggen de cijfers hoger in vergelijking met 
andere jaren? Welke acties ter sensibilisering en ter preventie heeft de Stad reeds ondernomen om 
het aantal zelfdodingen terug te dringen? 
 

 
ANTWOORD: 
 
Geacht raadslid Peeters, beste Christophe 
 
Ik deel 100% uw ongerustheid over het mentaal welbevinden van de mensen in deze moeilijke tijden. 
 
Eerst, evenwel: in uw vraag maakt u melding van ‘een wereldwijde stijging van het aantal 
zelfmoorden’. Op dit moment tonen de reviews van studies en suïcidedata van verschillende landen 
die wij consulteerden (cfr. Moutier, 2020 via www.zelfmoord1813.be) dit evenwel nog niet aan. 
 
Volledige cijfers over het aantal zelfdodingen in Gent in 2020 zijn er ook nog niet. De sterftecijfers 
worden geanalyseerd door het Agentschap Zorg en Gezondheid en dat is een complex en langdurig 
proces. Cijfers over de suïcidepogingen worden geregistreerd door de Eenheid voor 
Zelfmoordonderzoek. Die meldt dat in de eerste cijfers van de spoeddiensten van ziekenhuizen 
voorlopig nog geen stijging van het aantal pogingen (op Vlaams niveau) te zien is. Maar nog niet alle 
data zijn gekend en de registraties zijn sowieso een onderschatting. De kans dat pogingen minder 
geregistreerd zijn geweest dit jaar door de drukte op de spoedafdelingen is eveneens reëel, al is dat 
vooralsnog niet bewezen. 
 
Naast de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek, houdt ook de Politiezone Gent al sinds 2017 cijfers bij 
van de zelfmoorden en de pogingen tot zelfmoord. Dit betreft evenmin een totaalcijfer; het gaat enkel 
om het aantal feiten waarbij er een tussenkomst door de politie was. 
Voor de voorbije 4 jaar ontvingen we volgende cijfers: 

jaar voltrokken poging Totaal 

2017 27 117 144 

2018 18 96 114 

2019 18 105 123 

2020 33 93 126 

    



Pagina 2 van 5 

Uitgesplitst per maand (pogingen en voltrokken suïcides samen): 
 

Jaar jan feb maa apr mei jun jul aug sep okt nov dec Totaal 

2017 14 14 15 17 7 10 11 8 12 8 10 18 144 

2018 10 7 17 11 8 12 4 13 6 9 11 6 114 

2019 7 9 14 7 8 15 9 14 13 14 6 8 124 

2020 11 9 13 6 10 12 13 16 10 18 8 / 126 

 
Uit deze cijfers kunnen we afleiden dat de Politiezone Gent dit jaar meer geconfronteerd werd met 
voornamelijk voltrokken feiten, in vergelijking met de voorgaande twee jaar. Toch zien we dat er ook 
2017 een groot aantal zelfmoord(poging)en plaatsvonden. Uit de cijfers kan men bovendien niet 
concluderen dat de (lichte) stijging te wijten is aan de coronapandemie. Uiteraard moeten we hier wél 
ook in rekening brengen dat 2020 nog niet voorbij is en dat de cijfers dus nog niet volledig zijn. 
 

We weten wel uit internationaal onderzoek dat COVID-19 en de bijbehorende maatregelen een druk 
leggen op het mentaal welbevinden. Die weegt sterker door bij diegenen die reeds een hoger risico 
lopen op psychische problematieken en/of suïcide. Dit komt omdat de risicofactoren groter worden, 
zoals financiële problemen, gezondheidsproblemen, eenzaamheid en/of familiale druk. Maar ook 
omdat de beschermende factoren verzwakken, zoals sociale contacten, het kunnen beoefenen van 
hobby’s en/of werkzekerheid. 
 
We krijgen ook effectief meer signalen dat mensen – zowel jong als oud - het moeilijk hebben. 
Concreet zijn er signalen van een toename van psychische problemen zoals angst, stress en 
depressieve gevoelens; maar ook van eenzaamheid, burn-out (bijvoorbeeld in de zorg) en familiale 
problemen. We vrezen inderdaad ook voor kwalijke gevolgen op lange termijn. 
 
Als lokaal bestuur zijn we erg bezorgd en waakzaam. Investeren in geestelijke gezondheidsbevordering 
en suïcidepreventie doen we al lang en veel. Maar nu steken we nog een tandje bij. 
 
Hieronder vindt u een overzicht van acties om het mentaal welzijn te bevorderen. 
 
Vanuit het lokaal Gents gezondheidsbeleid wordt geestelijke gezondheid als een prioriteit gezien. We 
zetten in op een totaalaanpak op basis van 4 pijlers: 
 

1. Bespreekbaar maken van het thema - werken aan taboedoorbreking 
2. Versterken van mensen – veerkracht verhogen 
3. Toeleiden naar (eerstelijns-)zorg voor wie het nodig heeft. We maken die zorg meer 

laagdrempelig en afgestemd op mekaar. We vullen ook een aantal hiaten in. 
4. Zorgen voor inclusie van psychisch en maatschappelijk kwetsbare mensen in de samenleving 

 
In Gent doen we dat in samenwerking tussen stadsdiensten en met verschillende partners uit de 
eerste lijn, het PAKT en RADAR; maar ook in samenwerking met aanverwante sectoren als onderwijs, 
gezin, vrije tijd, werk, enzovoort. 
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We richten ons in onze werking en aanbod naar de brede bevolking (want iedereen is potentieel 
kwetsbaar en mentale kwetsbaarheid heeft verschillende gezichten), maar met specifieke aandacht 
voor een aantal doelgroepen: 
 

✓ Kinderen en jongeren 
✓ Ouderen 
✓ Kwetsbare mensen 
✓ Mensen met een andere etnisch culturele achtergrond 
✓ Hulpverleners (breed) 

 
Deze pijlers en doelgroepen staan centraal in onze reguliere werking. In deze tijden van coronacrisis 
nemen we in Gent extra initiatieven voor die doelgroepen, maar daarbovenop ook voor: 
 

✓ Zorgverstrekkers en ondernemers 
 
 
Hieronder geven we enkele voorbeelden van acties die duiden op de zeer uitgebreide werking om 
Gentenaar mentaal te ondersteunen, op basis van de 4 hogervermelde pijlers. 
 

1. Bespreekbaar maken van het thema & 
2. Versterken van mensen 

 

• Voor alle Gentenaars: van 1 tot en met 10 oktober 2020 vond opnieuw de ‘10-daagse van de 
Geestelijke Gezondheid’ plaats, met meer dan 40 gratis activiteiten rond verschillende 
thema’s, zoals: 

o een lezing over suïcidepreventie 
o een lezing over angst en stress in tijden van corona 
o een panel over jongeren en corona 
o een webinar (i.s.m. CGG Eclips en Dyzo) gericht naar ondernemers in tijden van 

corona 
o en lezingen over COVID-19 voor personeel van Stad Gent en OCMW 

 

• Voor kinderen en jongeren kwamen/komen uit het project ‘Warme Stad Gent’ verschillende 
initiatieven voort ter bevordering van het mentaal welzijn van jongeren. Zo ontstond 
www.contentinGent.be en de app KLIK voor studenten. Voor jongeren uit het secundair 
onderwijs werd het spel HOTSPOT ontwikkeld. Zo kunnen jongeren kennis maken met de 
organisaties in Gent waar ze terecht kunnen met een (hulp)vraag. Via HOTSPOT+ kunnen 
leerkrachten inspiratie opdoen om rond dit thema aan de slag te gaan in de les. 
 

• Verschillende scholen worden begeleid bij hun gezondheidsbeleid, o.a. wat betreft de aanpak 
van het thema mentaal welbevinden. 
 

• Voor hulpverleners e.a. die met jongeren werken wordt dit najaar ism RADAR een vorming-
reeks gegeven rond diverse thema’s. Doel: handvaten aanreiken rond een aantal thema’s, 
zoals signalen opvangen, omgaan met psychische kwetsbaarheid, druggebruik, enzovoort. 

 

• Ouderen, i.k.v. de coronacrisis: preventieve huisbezoeken, belrondes en opzet van 
telefoonster vanuit de lokale dienstencentra. 

 

http://www.contentingent.be/
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• Voor mensen met een migratieachtergrond wordt extra inzet op mind-spring ouderkracht en 
voor sleutelfiguren uit verschillende gemeenschappen worden vormingen en intervisies 
georganiseerd. 

 
 

3. Toeleiden naar (eerstelijns-)zorg 
 

A. In kaart brengen van het aanbod psychosociale hulpverlening en die info verspreiden 
 
Om er voor te zorgen dat mensen die nood hebben aan psychosociale hulp, ook snel de juiste 
ondersteuning krijgen, maakte de Stad Gent een overzicht van het aanbod aan psychosociale 
hulpverlening. Het gaat om het laagdrempelige aanbod, gaande van online en telefonische hulp, over 
occasionele gesprekken tot kortdurende trajecten, uitgesplitst naar leeftijdscategorie. 
Daarnaast werden ook de wijzigingen in het aanbod omwille van de coronacrisis (bijvoorbeeld 
overschakeling op online of telefonische begeleiding) bijgehouden. 
 
Dit overzicht is online te vinden: https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-
gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp 
 
We zorgen mee voor de verspreiding van deze informatie naar zorgverstrekkers, welzijnswerkers en 
organisaties die kwetsbare mensen bereiken; en naar burgers waar mogelijk. 
 

B. Aanvullen en ondersteunen van het aanbod 
 
Waar het aanbod hiaten vertoont, werd door de Stad Gent gezocht naar alternatieven of werd 
ondersteuning geboden. 
 

• T.a.v. OCMW-cliënteel: Psychologische Dienst (zie bijlage voor capaciteitsinschatting en 
werking). Die kreeg 1 VTE psycholoog extra i.k.v. de coronacrisis (relancemaatregel). 
 

• T.a.v. 60-plussers: eerstelijnspsychologen in Lokale Dienstencentra. 
 

• Coronacrisis relancemaatregel: inzet van 4 extra VTE psychologen in wijkwerkingen via 
doorverwijzing van artsen en lokale hulpverleners. 
 

• Coronacrisis relancemaatregel: ondersteuning van hulpverleners, zorgpersoneel, 
welzijnswerkers en ondernemers via investering in de ‘Zuurstoflijn’ en andere zuurstof-
initiatieven ter ondersteuning van organisaties. 
 

• (verhoging van) Ondersteuning aan TEJO Gent - therapeuten voor jongeren (0,5 VTE). 
 

• Ondersteuning van OVERKOP Gent (1 VTE) voor coördinatie (vanuit Welzijn & Gelijke Kansen) 
en 1 VTE voor preventief jeugdwerk (vanuit de Jeugddienst). 
 

• Voorzien van therapeutische hulp voor vluchtelingen i.s.m. CGG Eclips. 
 
(voor het overzicht: zie ook excellijst als bijlage) 
 

  

https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
https://stad.gent/nl/samenleven-welzijn-gezondheid/gezondheid/waar-kan-je-terecht/psychosociale-hulp
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4. Zorgen voor inclusie van psychisch en maatschappelijk kwetsbare mensen in de samenleving 

 
Stad Gent zorgt ook voor ondersteuning in outreachend en wijkgericht werk voor psychisch kwetsbare 
Gentenaren, via: 
 

• Inzet van 3 VTE mobiele wijkwerkers rond geestelijke gezondheidszorg in de wijken Nieuw 
Gent, Rabot en Watersportbaan. Er wordt nog onderzocht wat mogelijk is voor Gent-centrum. 
 

• Coronacrisis relancemaatregel: inzet van een ploeg vrijwilligers (gezondheidsgidsen, 
sleutelfiguren, e.a.) die bij kwetsbare mensen langs gingen om een luisterend oor te bieden. 
Zij monitoren het psychosociaal lijden, gaan vereenzaming tegen en helpen waar nodig. 
 

• Coronacrisis relancemaatregel: kwetsbare Gentenaars die in quarantaine gaan worden actief 
gecontacteerd en krijgen quarantaine-coaching. Ze krijgen extra praktische en mentale 
ondersteuning. 
 

• Inzet van 2 VTE eerstelijnswerkers rond geestelijke gezondheidszorg ter ondersteuning van 
middenveldorganisaties i.f.v. deskundigheidsbevordering. 
 

 


