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2020 zal de geschiedenisboeken ingaan als 
het jaar van de COVID-19-pandemie. Een jaar 
waarin zowat alles in vraag werd gesteld, en we 
allen beperkt werden in onze mogelijkheden en 
contacten. Binnen het Centrum ter Preventie 
van Zelfdoding was dit niet anders. Toch ben 
ik fier om te kunnen terugblikken en vast te 
stellen dat we ons staande hebben gehouden. 
Meer zelfs, door de jarenlange ervaring van 
het CPZ met telezorg (zorg op afstand) bleek 
de Zelfmoordlijn, samen met vele andere 
hulplijnen, een houvast in onzekere tijden.

Het CPZ speelde flexibel in op de 
maatschappelijke noden en ontwikkelingen 
van 2020 en zette enkele cruciale stappen in 
de verdere uitbouw van de Zelfmoordlijn. 
Het blijft onze ambitie om iedereen die een 
gesprek met de Zelfmoordlijn wil, zo snel 
mogelijk een gesprek te bieden. In 2020 leidden 
we (grotendeels digitaal) negen groepen 
nieuwe vrijwilligers op. Daarnaast kregen ook 
37 studenten binnen hun studie of stage de 
opleiding ‘crisisgespreksvoering met suïcidale 
personen’ en deden zij een praktijkstage aan de 
Zelfmoordlijn. Alle beantwoorders voerden in 
2020 5.321 gesprekken meer dan in 2019, een 
stijging van 28%. Bovendien ontwikkelt iedereen 
die een opleiding volgt en ervaring opdoet aan 
de Zelfmoordlijn, vaardigheden waarmee hij of 
zij een verschil voor anderen kan betekenen, ook 
lang na het engagement bij de Zelfmoordlijn. 

Naast de Zelfmoordlijn zet het Centrum 
ter Preventie van Zelfdoding in op de 
vermaatschappelijking van de preventie van 
zelfdoding. Vanuit de visie dat suïcidepreventie 
een taak van iedereen is, willen we onze 
kennis en expertise aanreiken aan iedereen 
in de samenleving. Het CPZ biedt al jaren 
laagdrempelige vormingen aan waar deelnemers 
leren hoe ze signalen van suïcidaliteit kunnen 
herkennen en hoe ze hier preventief op 
kunnen reageren. Nieuw in 2020 was de 
organisatie van praktijkgerichte webinars 
voor hulpverleners die door de pandemie 
noodgedwongen moesten omschakelen naar 
online en telefonische hulpverlening. Ook 
speelde het CPZ in op de nood en de vragen 

vanuit de samenleving met de organisatie van 
webinars voor het brede publiek om signalen 
van zelfdodingsgedachten te leren herkennen 
bij mensen in hun omgeving en om mensen 
in hun omgeving gepast te ondersteunen. 

Het CPZ kan zijn werk niet doen zonder 
de financiële steun van de overheid, en 
de inkomsten via schenkingen en acties 
die de voorbije jaren steeds belangrijker 
werden. Niet alleen helpen deze fondsen de 
Zelfmoordlijn verder groeien, ook helpen 
deze initiatieven zelfmoordgedachten en het 
zoeken van psychische hulp uit de taboesfeer 
te halen. Een bijzonder woord van dank 
gaat dan ook uit naar de vele mensen die 
ondanks de moeilijke omstandigheden acties 
opzetten om de Zelfmoordlijn te steunen. 

Het CPZ heeft zich in 2020 opnieuw getoond 
als een dynamische en flexibele organisatie, 
met medewerkers, vrijwilligers en studenten 
die er elke dag opnieuw voor gaan om er te 
zijn voor mensen die aan zelfmoord denken 
en hun omgeving. Voor 2021 liggen weer heel 
wat projecten op de plank: tegen het eind 
van het jaar willen we de chathulp van de 
Zelfmoordlijn verdubbelen. Daarnaast willen 
we suïcidepreventie binnenbrengen op het 
werk, via onze vormingen. 2021 wordt ook het 
jaar van een nieuwe gezondheidsconferentie 
suïcidepreventie. Het CPZ wil bijdragen 
aan een nieuw ambitieus plan voor de 
komende jaren om het aantal zelfdodingen 
in Vlaanderen verder terug te dringen.

Dank aan iedereen die ons in 2020 hielp onze 
missie te realiseren. We kijken er naar uit om 
jullie in 2021 terug te mogen ontmoeten.

Kirsten Pauwels

Directeur Centrum ter Preventie van Zelfdoding

Beste lezer, 
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Missie
Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding 
(CPZ) werkt aan het voorkomen van zelfdoding 
en de vermaatschappelijking van die preventie. 
We willen suïcidaliteit bespreekbaar maken 
en mensen helpen bij het omgaan met 
en verminderen van suïcidaliteit en het 
overbruggen van een suïcidale crisis. Het CPZ 
wil er zijn voor (potentieel) suïcidale personen 
en hun omgeving. Niet in de plaats van het 
professionele aanbod, wel met een daaraan 
complementair aanbod. 

Concreet willen we:

• Methodieken ontwikkelen en uitvoeren 
in het kader van laagdrempelige telezorg 

• Vormingsmodules ontwikkelen 
en implementeren

• Expertise verzamelen en delen 
met de samenleving 

De sterkte van onze werking ligt in de 
combinatie van deze elementen.
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De Corona-pandemie bracht het CPZ ertoe om zijn 

aanbod en de organisatie ervan bij te sturen. Zo speelde 

het CPZ in op de groeiende nood van hulpverleners om 

vanop afstand digitaal hulp te kunnen verlenen. Onze 

vrijwilligers tekenden present: ze beantwoordden nog 

meer oproepen van thuis uit en schakelden om naar 

digitale ontmoetingsmomenten.

Corona

Omschakelen naar online hulpverlening  

Heel wat organisaties moesten in de lockdown noodgedwongen 
fysieke contacten beperken en omschakelen naar telefonische en 
online hulp. Onder hulpverleners bleek de nood aan handvatten 
en kennis om vanop afstand (psychologische) hulp te bieden 
bijzonder groot. Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding speelde 
in op deze nood met gratis webinars over online- en telefonische 
hulpverlening.  
500 hulpverleners schreven zich voor deze webinars in.

“Bedankt voor de interessante vorming.  
We hebben de webinar met een paar collega’s 
gevolgd en waren heel tevreden: duidelijk,  
to the point en praktijkgericht waar nodig.  
Zinvol moment dus ondanks de corona-drukte!”
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Iedereen kan bijdragen, zeker in tijden van Corona 

De Corona-maatregelen zorgden ervoor dat iedereen zijn of haar sociale contacten moest 
inperken. Heel wat mensen gingen daarom op zoek naar houvast om contact te houden, in het 
bijzonder met mensen met wie het niet zo goed gaat en om wie er mogelijk zorgen zijn. Daarom 
startte het CPZ samen met het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie met online lezingen 
voor het brede publiek om signalen van zelfdoding beter te herkennen en er op een gepaste 
manier op te reageren. De interesse voor dit aanbod bleek groot: 500 mensen namen deel aan 
de online webinars. Dit initiatief zal dan ook in niet-coronatijden verdergezet worden.

“Bedankt voor de heldere uitleg. De webinar werd spontaan 
gebracht. Alles werd rustig uitgelegd met heel wat concrete en 
herkenbare voorbeelden die mensen begrijpen. Ook was er de nodige 
aandacht voor mensen die dit helaas al hebben meegemaakt of 
aan zelfdoding denken. Jullie mogen trots zijn op jullie werk!”

“Van harte dank voor de fijne uiteenzetting. Ik heb er heel wat 
aan gehad. Spijtig genoeg heb ik mijn broer een aantal jaar 
geleden verloren door zelfdoding, in een tijd dat praten over 
zelfdoding een taboe was. Fijn te horen dat er heel wat initiatieven 
worden genomen. Super dat jullie hier zo op inzetten.”
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Vrijwilligers beantwoordden nog meer. . . van thuis uit. 

De Corona-pandemie veroorzaakte geen aardverschuiving bij de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn, 
althans niet voor hun werk als beantwoorder van telefoon, chat of mail. De vrijwilligers van de 
Zelfmoordlijn zijn al jaren gewend om de Zelfmoordlijn van thuis uit te beantwoorden. Er is geen call 
center of andere locatie waar alle gesprekken van de Zelfmoordlijn binnenkomen. Om een oproep aan te 
nemen, volstaat het om in te loggen op het telefonie-, chat- of mailsysteem. Meer thuis zijn betekende 
voor heel wat vrijwilligers dat zij zich nog meer engageerden om de Zelfmoordlijn te beantwoorden. 
Mede dankzij hun inzet kan de Zelfmoordlijn een recordaantal beantwoorde oproepen optekenen!
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“Ik was bezorgd dat de oproepers van de Zelfmoordlijn door de 
corona-maatregelen extra belast zouden zijn, bovenop de al vaak zware 
rugzak die ze moeten dragen. Vele oproepers gaven ook daadwerkelijk 
aan dat de maatregelen hun uitlaatkleppen nog meer beperkten. 
Voor mezelf zorgde de beperking van sociale contacten ervoor dat ik 
wat minder stoom kon aflaten om de gesprekken van de Zelfmoordlijn 
achter me te laten, maar het zorgde er wel voor dat ik vaker een 
wacht kon inplannen. Ik ben blij dat ik net in deze tijden extra 
gesprekken heb kunnen voeren met mensen die aan zelfmoord denken.”

Vrijwilliger van de Zelfmoordlijn

Ook online verbonden(-heid)

De omschakeling naar een online-omgeving was niet nodig voor het beantwoorden, maar 
wél voor alle andere activiteiten van onze vrijwilligers. De driemaandelijkse intervisies 
(oproepbesprekingen), de lezingen en de vormingen vonden allemaal plaats via Zoom en 
Teams. Met elkaar van gedachten wisselen, of elkaar nog eens ‘zien’ kon enkel nog digitaal, 
maar altijd in een verbonden sfeer. Zo namen onze vrijwilligers deel aan permanente 
vormingen, lezingen, een online quiz en de vele intervisiemomenten doorheen het jaar.
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Vermaatschappelijking 
van de suïcidepreventie
De preventie van zelfdoding is een uitdaging voor de hele samenleving, waar iedereen 

een steentje aan kan bijdragen. Door signalen bij mensen die aan zelfmoord denken, te 

leren herkennen en op een gepaste manier op deze signalen te reageren, kan iedereen 

een rol opnemen in het voorkomen van zelfdoding.
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Studenten, stagiairs  
en vrijwilligers

“Elke klinisch psycholoog krijgt 
ooit in de praktijk, en in de regel 
meermaals, te maken met cliënten 
die worstelen met gedachten aan 
suïcide. Meer dan ooit vinden we 
het aan de K.U. Leuven dan ook 
een evidentie dat onze studenten 
hiervoor de nodige tools meekrijgen 
in hun opleiding. Het instappen 
in het aanbod van het CPZ om 
een keuzevak crisisgesprekvoering 
te organiseren, is daarvan 
een mooi voorbeeld!”

Prof. Dr. Filip Raes, K.U. Leuven

Het CPZ zette in 2020 de samenwerkingen 
met Thomas More Hogeschool en de Vrije 
Universiteit Brussel verder. Ook sloot het 
CPZ nieuwe partnerschappen af met de 
opleiding psychologie van de K.U.Leuven 
en de opleidingen toegepaste psychologie 
en orthopedagogie van de AP Hogeschool.  

Alle studenten krijgen een intensieve 
training in het voeren van (crisis-)
gesprekken met mensen die aan zelfmoord 
denken. Om de aangeleerde vaardigheden 
ook echt te trainen, lopen de studenten 
ook praktijkstage bij de Zelfmoordlijn. 
Zo blijft het CPZ samen met het hoger 
onderwijs timmeren aan bruggen tussen 
de academische wereld en het werkveld.

Naast het inrichten van het keuzevak 
voor studenten, verwelkomt het CPZ ook 
jaarlijks 10 studenten uit verschillende 
studierichtingen voor een stage op het 
CPZ. Stagiairs zorgen voor versterking 
bij de Zelfmoordlijn, ze draaien mee in 
het operationele reilen en zeilen van het 
CPZ en werken aan projecten die mee 
aan de basis liggen van de innovatieve 
kracht van het CPZ, zoals de evaluatie 
van onze telefoonhulpverlening.

CPZ x Hoger Onderwijs
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“Eens gestart aan de lijn, besefte ik waar ik aan deelnam. Mensen een 
kanaal geven waar taboe geen stem heeft en het bespreekbaar maken van 
hun gedachten en gevoelens in de plaats komt. Voor mij is dit misschien nog 
wel de belangrijkste les van mijn leertraject. Zowel als hulpverlener en als 
deel van onze samenleving waarin iedereen voor elkaar hoort te zorgen.” 

Student aan de Zelfmoordlijn

Spill-over effect door het  
beantwoorden van de Zelfmoordlijn

De expertise en ervaring die vrijwilligers aan de 
lijn opdoen, zetten vrijwilligers ook in tijdens 
gesprekken met mensen die aan zelfmoord 
denken in hun omgeving. Ook studenten 
die worden opgeleid om de Zelfmoordlijn 
te beantwoorden, nemen hun kennis en 
ervaring mee naar hun toekomstige werkveld. 
Als jonge professionals beginnen zij met een 
voorsprong over gespreksvoering met mensen 
die met suïcidale gedachten kampen.

Versterking van de capaciteit van de Zelfmoordlijn

Het CPZ zal ook de komende jaren verder investeren in het opleiden van studenten. Studenten zijn de 
toekomstige professionals die aandacht voor de preventie van zelfdoding in hun werkveld verder zullen 
uitdragen. Daarnaast zijn ze een reële meerwaarde voor de Zelfmoordlijn, want hun inzet vergroot 
de capaciteit aan de Zelfmoordlijn om nog meer mensen een gesprek te kunnen bieden. Steeds meer 
studenten kiezen ervoor om ook na hun keuzevak als vrijwilliger de Zelfmoordlijn te blijven beantwoorden.
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Vorming en opleiding aan professionelen  
en brede publiek 
Elke professional kan vanuit zijn of haar functie het verschil maken voor collega’s, medewerkers 
en klanten. Het CPZ  bevordert de deskundigheid van professionals om hen vanuit hun specifieke 
context te leren hoe ze adequaat met suïcidale personen kunnen omgaan. Via vormingen en 
opleiding leren professionals specifieke gesprekstechnieken toe te passen, verruimen zij hun kennis 
over suïcidepreventie en worden ze zich meer bewust van de signalen van zelfdoding. Zo groeit 
het (zelf-)vertrouwen van de deelnemers om met een suïcidaal persoon in gesprek te gaan.

“Gisteren kregen de operatoren (calltakers) 
van OVL en WVL de eerste dag vorming 
rond zelfmoord en zelfmoordpreventie 
door CPZ in Brugge. Ze geven mee dat 
het een heel boeiende opleiding was.“ 

Calltaker 112 - feedback van de hoofdzetel



86 vormingen 
2710 deelnemers
(waarvan een groot deel dit jaar online) 
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Deelnemers van onze vormingen bevragen we met een pre- en 
postvragenlijst over hoe inhoudelijk interessant en toepasbaar ze 
de vorming vonden. Quasi alle deelnemers vonden de vorming 
inhoudelijk interessant (98%), een ruime meerderheid vond 
de vorming ook toepasbaar (84%). Met een gemiddelde score 
van 8,3 zit het goed met de tevredenheid van de deelnemers. 

Daarnaast verzamelde het CPZ ook gegevens van pre- en 
postmetingen van de Vragenlijst Reacties op Suïcidaliteit 
(VROS). Deze vragenlijst brengt in kaart hoe gepast iemand kan 
reageren op zelfdoding. Hoe lager de ‘VROS’-score, hoe beter 
de persoon weet te reageren. Van de 40 deelnemers verschoof 
de gemiddelde score van 47,7 voor de vorming, naar gemiddeld 
42,2 na de vorming. Deze verschuiving is een significante 
afname, wat aangeeft dat onze vormingen ook effectief zijn.

Tevredenheid
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Lezing Suïcidepreventie Brede Publiek 
Wil je als organisatie jouw doelpubliek handvatten aanreiken om in gesprek te gaan met iemand 
die aan zelfmoord denkt? Dan is een lezing suïcidepreventie voor het brede publiek misschien 
wel iets voor jouw organisatie! Een lezing voor het brede publiek is een toegankelijke lezing 
voor iedereen die wil bijdragen aan de preventie van zelfdoding. Met de opgedane kennis 
kunnen de deelnemers het taboe op zelfdoding helpen doorbreken, zelfmoord benoemen, 
en met meer vertrouwen in gesprek gaan met mensen die aan zelfmoord denken.

• Toegankelijke lezing voor iedereen die over de preventie van zelfdoding wil bijleren

• Naast een ervaren spreker, ondersteunt een begeleider de aanwezigen en beantwoordt de vragen

• De lezing is wetenschappelijk onderbouwd en draagt bij aan 
de versterking van de preventie van zelfdoding  

Elke organisatie kan een lezing suïcidepreventie aanvragen.  
Voor info en prijzen kun je terecht bij  vormingsdienst@preventiezelfdoding.be.

“Bedankt voor de lezing die zeer duidelijk en 
toegankelijk was. Alles samengevat was het 

voor ons een geslaagd event. De kaap van 50 
aanwezigen werd gehaald, een prestatie in 

deze coronatijden. Mochten we in de toekomst 
nog iets voor elkaar kunnen betekenen, 
staan we steeds klaar om te helpen.” 

Ronde Tafel Ninove

mailto:vormingsdienst%40preventiezelfdoding.be?subject=
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Suïcidepreventie  
op het internet 
In 2020 brachten we meer dan ooit veel tijd door op het internet. Online zichtbaarheid en 
aanwezigheid van suïcidepreventie is dan ook een belangrijke schakel in de preventie van 
zelfdoding.  Via Google Adwords leidt het CPZ zoveel mogelijk mensen naar het aanbod op het 
digitale platform www.zelfmoord1813.be.  Deze website bundelt het volledige aanbod van de 
actoren die in Vlaanderen de preventie van zelfdoding als hun opdracht hebben. Alle info over de 
Zelfmoordlijn 1813, ASPHA en vormingen zijn hier terug te vinden. In de zoekfunctie van Twitter 
wordt er via een breed gamma aan sleutelwoorden naar www.zelfmoord1813.be verwezen.

Het CPZ zette daarnaast in op sociale media, zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn om mensen 
te informeren over hoe ze een rol kunnen opnemen in de preventie van zelfdoding met berichten over 
de vorming suïcidepreventie voor professionals, webinars voor het brede publiek, concrete tips en 
handvatten om in gesprek te gaan met iemand die aan zelfmoord denkt, etc. Jaarlijks vinden mensen 
ook hun weg naar de chatfunctie van Facebook en Instagram. Hoewel het CPZ via deze weg geen 
hulpverlening kan aanbieden, zet het CPZ het kanaal wel in om mensen met een hulpvraag door te 
verwijzen. Ook de veiligheidscentra van sociale mediakanalen hebben de Zelfmoordlijn opgenomen.

De website van het Centrum ter Preventie van Zelfdoding (www.preventiezelfdoding.be) 
werd in een nieuw jasje gestoken. De nieuwe website geeft een helder overzicht van de 
activiteiten van het Centrum en haar missie. Ze wil alle belanghebbenden en geïnteresseerden 
zo goed mogelijk informeren over het aanbod. Ze biedt o.a. de mogelijkheid om je als 
actievoerder aan te melden of via een online veilige weg een gift aan het CPZ te doen. 

Tot slot werden de online-hulpkanalen van de Zelfmoordlijn, e-mail en chat, klaargemaakt 
voor de toekomst. Voor de chat en e-mail van de Zelfmoordlijn werd overgeschakeld op nieuwe 
software die het gebruiksgemak voor zowel oproepers als beantwoorders verhoogt.

http://www.zelfmoord1813.be
http://www.zelfmoord1813.be


Laagdrempelige  
telefonische  
en online hulp
De Zelfmoordlijn biedt laagdrempelige hulp via telefoon, chat, e-mail en een forum. 

Vrijwilligers, studenten en stagiairs bemannen al deze kanalen vrijwillig.
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Evolutie van het aantal vrijwilligers

Verdeling leeftijdPer provincie

Vrijwilligers van de Zelfmoordlijn  
De vrijwilligers van de Zelfmoordlijn melden zich aan vanuit alle hoeken van Vlaanderen. 

Momenteel heeft het CPZ 246 vrijwilligers aan boord. Samen met stagiairs en studenten 
zorgen zij ervoor dat de Zelfmoordlijn bereikbaar is (telefoon 24/7, chat van 18.30-22.00 
en e-mail). De vrijwilligers vormen zonder twijfel het kloppende hart van het CPZ. 
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Aanmelding via https://www.zelfmoord1813.be/steun-ons/vrijwilliger-worden 
of een mailtje naar cpz@preventiezelfdoding.be.

Je vult een vragenlijst in die peilt naar je motivatie en je houding ten 
aanzien van zelfdoding. Wanneer jouw houding en motivatie aansluiten 
bij die van het CPZ nodigen we je uit om op afstemmingsgesprek te 
komen. In dit gesprek toetsen we de wederzijdse verwachtingen af en 
gaan we na of je als kandidaat-vrijwilliger aan de opleiding kan starten.

Je start de basisopleiding tot ‘Beantwoorder van de Zelfmoordlijn’ (10 sessies). 

Welkomstsessie. Als kandidaat-vrijwilliger krijg je een meter of peter die 
jou de eerste stappen bij de Zelfmoordlijn leert zetten, tot je onafhankelijk 
kan beantwoorden (waar je samen zo’n drie keer wacht mee doet). 

Oproepbesprekingen zijn intervisiemomenten om je ervaringen 
aan de Zelfmoordlijn met elkaar te bespreken, en eruit te leren. Als 
vrijwilliger blijf je bijleren tijdens verschillende opleidingsdagen 
en -avonden, zoals de jaarlijkse Lezing+ of de Algemene 
OproepBespreking en andere permanente vormingsactiviteiten.

Je ontmoet andere vrijwilligers en de staf via een intranet en 
sociale ontmoetingsmomenten, zoals een jaarlijkse BBQ, een 
lente-uitstap, de Algemene Vergadering met receptie. 

Wanneer je tijdens je wacht tegen moeilijkheden aanloopt of je moet je verhaal 
kwijt, kan je als vrijwilliger 24/7 terugvallen op een permanentienummer 
dat verbonden is met een staffer en een ervaren vrijwilliger. 

Eenmaal vrijwilliger heb je ook een stafcoach die je opvolgt, o.a. via een 
functioneringsgesprek dat peilt naar jouw tevredenheid en motivatie, 
de kwaliteit van het beantwoorden en jouw noden als vrijwilliger.

Traject tot vrijwilliger

10

24/7

https://www.zelfmoord1813.be/steun-ons/vrijwilliger-worden


Profielen van vrijwilligers 
Het CPZ investeert in duurzame relaties met zijn vrijwilligers door aan te sluiten bij hun 
verschillende interesses en talenten. Als vrijwilliger kun je naast het beantwoorden van 
de Zelfmoordlijn ook andere taken opnemen, zoals meter of peter zijn van een nieuwe 
vrijwilliger, een coach of trainer worden, oproepverslagen nalezen, etc. Zo probeert het CPZ 
de motivatie hoog te houden zodat vrijwilligers zich lang thuis voelen bij het CPZ. 

Beantwoorder

Vrijwilligers van de Zelfmoordlijn voelen zich in de eerste plaats beantwoorder van 
één van de drie mediums van de Zelfmoordlijn: telefoon, chat of e-mail.

Meter/Peter

Vrijwilligers met al wat ervaring bij de Zelfmoordlijn kunnen ervoor kiezen om meter 
of peter te worden van een nieuwe vrijwilliger. Als meter of peter begeleiden zij een 
nieuwe vrijwilliger tijdens zijn eerste stappen aan de Zelfmoordlijn om hem het nodige 
vertrouwen te geven om zelfstandig de Zelfmoordlijn te beantwoorden.  

Coach/trainer

Sommige vrijwilligers worden trainer en leiden samen met een stafmedewerker van het 
CPZ nieuwe vrijwilligers op tijdens de basisopleiding ‘Beantwoorder van de Zelfmoordlijn’. 
Andere vrijwilligers maken als coach tijd vrij om andere vrijwilligers te ondersteunen, door 
af en toe contact met hen te houden en hen simpelweg te vragen: hoe gaat het?  

Opvolging kwaliteit

Van elk gesprek bij de Zelfmoordlijn maken de vrijwilligers een oproepverslag. Een team 
vrijwilligers zet zich in om deze oproepverslagen te lezen en zo de vrijwilligers aan te 
moedigen, te ondersteunen of feedback te geven. Het lezen komt niet enkel de kwaliteit 
ten goede, maar geeft de vrijwilligers ook steun en bevestiging van hun kunnen. Daarnaast 
kunnen vrijwilligers zich ook inzetten om telefonisch bereikbaar te zijn voor hun collega-
vrijwilligers die voor, tijdens of na hun wacht nood hebben aan een gesprek.
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9 OPLEIDINGSGROEPEN

4 REGIO’S (Gent, Leuven, Antwerpen en Mechelen)

NIEUWE VRIJWILLIGERS
86

112
KANDIDAAT VRIJWILLIGERS

+

36
TRAINERS

236
BEANTWOORDERS

+ +

METERS & PETERS
64

Vrijwilligers in cijfers
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Zelfmoordlijn 1813  
in cijfers



23.614 OPROEPEN IN 2020

19.333 TELEFOONOPROEPEN 14.308 in 2019
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Snelle cijfers 
In 2020 voerden de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn, samen met studenten en stagiairs 

23.614 gesprekken via telefoon, chat en e-mail. Een stijging van 28% ten opzichte van het jaar 
voordien, waarin ook al een stijging van bijna 30% viel op te tekenen. Deze stijging is niet het 
gevolg van een stijging van het aantal oproepen naar de Zelfmoordlijn, maar van een stijging 
van het aantal vrijwilligers en een toegenomen inzet van de vrijwilligers van de Zelfmoordlijn. 
Vele vrijwilligers waren gemotiveerd om in corona-tijden extra uren te beantwoorden. 

OORSPRONG VAN DE CIJFERS

Van elk gesprek aan de Zelfmoordlijn 1813 maakt de vrijwilliger een anoniem verslag. De meeste cijfers steunen op de 
gegevens van alle media (telefoon, chat en e-mail), maar voor de positie in het suïcidaal proces worden enkel chat en telefoon 
meegenomen omdat via e-mail een inschatting van de acuutheid van de zelfmoordgedachten veelal niet mogelijk is.

SAMENWERKING MET TELE-ONTHAAL
Wanneer alle Zelfmoordlijn-beantwoorders in gesprek zijn, krijgen 
oproepers de mogelijkheid om zich meteen naar Tele-Onthaal te laten 
doorschakelen. Zo kunnen beide organisaties meer oproepen beantwoorden.

OPROEPEN ZELFMOORDLIJN 1813
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Suïcidaal proces 
In elk telefoongesprek aan de Zelfmoordlijn maakt de vrijwilliger zelfmoord en de zelfmoordgedachten 

van de oproeper bespreekbaar. In 88% van de gesprekken aan de telefoon van de Zelfmoordlijn had 

de oproeper zelfmoordgedachten, eenzelfde percentage als in 2019. Een lichte verschuiving zien we 
in de mate van suïcidaliteit. Bij vrouwen zien we dat een groter aandeel t.o.v. 2019 een uitgewerkt 
zelfmoordplan heeft of in gesprek gaat met de Zelfmoordlijn tijdens een poging. Ook bij mannen zien 
we een lichte stijging van het aantal gesprekken tijdens een zelfmoordpoging van de oproeper.

Positie suïcidaal proces

Hoe lang denkt de oproeper al aan zelfdoding?

In 4 op de 5 gesprekken kan de vrijwilliger inschatten hoe lang de oproeper aan zelfmoord denkt. Voor het 
merendeel van de gesprekken denkt de oproeper langer dan een jaar aan zelfdoding (respectievelijk 36% van 
de mannen en 43% van de vrouwen). Globaal gezien lijkt het percentage oproepers die tot een half jaar aan 
zelfmoord denken constant, maar we zien een lichte toename van het aandeel gesprekken met vrouwen dat 
een jaar of langer aan zelfmoord denkt. 43,6% van de oproepers ondernam in het verleden al één of meerdere 
pogingen.
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Risicofactoren en beschermende factoren 
Zelfdoding kan nooit worden herleid tot slechts één oorzaak. Er is sprake van een 
opeenstapeling van verschillende risicofactoren over een periode van gemiddeld 2,5 jaar die 
tot een zelfdoding kan leiden. Op elk moment in het suïcidaal proces kunnen beschermende 
factoren bijdragen aan een omkering van het proces. De mate waarin de risicofactoren tijdens 
gesprekken aan bod kwam, is over het algemeen gelijk gebleven of licht toegenomen.

De weergegeven percentages tonen in hoeveel procent van de gesprekken voor zichzelf  
(telefoon, chat en e-mail, totaal 9264) elke beschermende of risicofactor ter sprake kwam.
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Evaluatie van de telefoon van de Zelfmoordlijn  
Het CPZ werkt permanent aan verbetering. Bovendien wil het CPZ evidence-based werken, wat betekent 
dat de aanpak in de gesprekken aan de Zelfmoordlijn gestoeld is op wetenschappelijke kennis en inzichten. 
Daarom startte het CPZ in 2020 onder begeleiding van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie 
met een onderzoek naar de effectiviteit en de kwaliteit van de gesprekken aan de Zelfmoordlijn.

Voor het eerst worden de oproepers van de telefoon van de Zelfmoordlijn op wetenschappelijke 
wijze bevraagd over hoe helpend zij een gesprek met de Zelfmoordlijn vinden. Met een voor- en 
nameting brengt het CPZ momenteel in kaart wat de impact is van een gesprek op het crisisniveau en 
de suïcidaliteit van een oproeper. Daarnaast krijgen deelnemers aan het onderzoek de mogelijkheid 
om na één week terug te blikken op hun gesprek met de Zelfmoordlijn: welke effecten ervaren 
zij, wat onthouden zij van een gesprek en wat ervaren zij als helpend. Op basis van de meting 
en de gesprekken wil het CPZ de reële impact van de telefoongesprekken van de Zelfmoordlijn 
in kaart brengen, continueren wat effectief werkt en de aanpak bijsturen waar nodig.  

Bij het uitdenken van het onderzoek is bijzonder veel aandacht besteed aan de veiligheid van de oproepers 
van de Zelfmoordlijn: het mag op geen enkel moment een belemmering vormen voor een gesprek met 
een beantwoorder van de Zelfmoordlijn. Het onderzoek is belangrijk voor de toekomstige werking van 
de Zelfmoordlijn, maar het crisisgesprek tussen oproeper en beantwoorder blijft de eerste prioriteit.

“Ik ben blij dat er ook écht werd terug gebeld 
vanuit het onderzoek. Het voelt alsof ik belangrijk 
ben en ik vind het ook fijn dat ik iets terug 
kan doen door mijn mening te geven.”
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Jan 2020 
Ontwikkeling onderzoeksprotocol in 

nauwe afstemming met VLESP

Juni 2020  
Goedkeuring van van het evaluatieonderzoek 
door de Ethische commissie van het UZ Gent. 

Juli-aug 2020  
Technische uitwerking van het goedgekeurde 

protocol en informering vrijwilligers

“Ik ben dankbaar een stem te krijgen in het helpen 
om de kwaliteit van de Zelfmoordlijn te verbeteren.”

Sept 2020  
Testfase van het onderzoek: wat liep goed, 
welke bijsturingen waren nodig? 

Okt 2020  
Start van de voor- en nametingen en 

opvolggesprekken bij de oproepers 
van de Zelfmoordlijn-telefoon.

Najaar 2021  
Eerste resultaten onderzoek
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Advies SuïcidePreventie voor  
Huisartsen en Andere hulpverleners (ASPHA) 
ASPHA staat voor de Advieslijn Suïcidepreventie voor Huisartsen en Andere hulpverleners. 
Wanneer huisartsen en hulpverleners vragen hebben over het begeleiden van een suïcidaal 
persoon kunnen zij voor info en advies bij ASPHA terecht via telefoon of mail. In 2020 

contacteerden hulpverleners ASPHA 334 keren, 95% via telefoon en 5% per mail. Bij het 

merendeel van de oproepen hadden de hulpverleners een vraag in verband met de begeleiding 
van een suïcidaal persoon. De overige oproepen waren informatief van aard.

28



Evaluatie ASPHA

Hulpverleners die contact opnemen met ASPHA werden in het najaar van 2020 bevraagd over de 
gesprekken met ASPHA. Aan het eind van een ASPHA-gesprek werd de oproeper doorgestuurd 

naar een telefonische enquête. In totaal namen 21 personen deel. De tevredenheidsscore was 

gemiddeld 4,7 op vijf. 75% van de deelnemers voelde zich na het gesprek met ASPHA bekwamer in 

het omgaan met suïcidale personen en 95% voelde zich na het gesprek ondersteund. Gesprekken 

met enkele deelnemers, een week nadat zij met ASPHA hadden gebeld, bevestigden deze resultaten. 
Alle deelnemers waren positief over het gesprek. Geen enkele deelnemer had moeilijkheden 
ondervonden om wat besproken was in het ASPHA-gesprek ook in de praktijk om te zetten. 
De concrete handelsmethoden en het sterken van het vertrouwen droegen hieraan bij.

ASPHA is bereikbaar via

• Telefoon: 024 24 3000 (werkdagen tussen 9u en 21u)

• info@aspha.be

• zelfmoord1813.be/ASPHA

“ Ik had een ruggensteun gekregen, 
voelde me niet meer alleen en kreeg de 
bevestiging dat ik goed bezig was.”

Advieslijn SuïcidePreventie  
voor Huisartsen en Andere  

hulpverleners (ASPHA)
Bij ASPHA kunt u als huisarts of hulpverlener terecht voor advies en ondersteuning in het omgaan met suïcidale 

personen bij:
•  het bespreekbaar maken  

van zelfdoding 
•  crisisoverbrugging

•  het inschatten van de ernst  van de zelfmoordgedachten
•  het verder opvolgen en 

doorverwijzen
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CENTRUM TERPREVENTIE VANZELFDODING VZW

Hoe en wanneer bereikbaar?

024 24 3000  
(werkdagen tussen 9u en 21u)

info@aspha.be

zelfmoord1813.be/ASPHA

A S P H A

Hoe help je  
een cliënt  

of patiënt die  
aan zelfmoord 

denkt?

024 24 3000 

info@aspha.be
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Netwerking

Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP) 

VLESP is de motor van het Vlaamse suïcidepreventiebeleid. Als partnerorganisatie 
van de Vlaamse Overheid in het kader van suïcidepreventie staat VLESP in voor 
de coördinatie en evaluatie van het Vlaams actieplan Suïcidepreventie, waar het 
CPZ ook deel van uitmaakt. VLESP ondersteunt het CPZ onder andere bij de 
ontwikkeling en evaluatie van methodieken. Zo begeleidt VLESP het CPZ in de 
evaluatie van de telefoongesprekken aan de Zelfmoordlijn, de evaluatie van de 
vormingen en levert VLESP  inhoudelijke expertise aan om vormingen up-to-date 
en evidence-based te houden. Daarnaast is VLESP verantwoordelijk voor het 
portaal www.zelfmoord1813.be, dat alle informatie over suïcidepreventie verzamelt. 
Het portaal waar ook de activiteiten van het CPZ terug te vinden zijn.

Via de Stuurgroep Implementatie coördineert VLESP de implementatie van de 
verschillende methodieken binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie en zorgt 
het voor afstemming met en tussen organisaties met terreinwerking (o.a. CPZ en de 
suïcidepreventiewerking van de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg). In 2021 
zal VLESP de ontwikkeling van het nieuwe actieplan Suïcidepreventie coördineren.

Tele-Onthaal, OHIL en OHUP 

Vlaanderen beschikt over een ruim aanbod van hulplijnen, die zowel telefonisch als 
via chat laagdrempelige gesprekken aanbieden. Hoewel elk van deze lijnen haar eigen 
specifieke werking en expertise heeft, is samenwerking, kennisdeling en uitwisseling 
van ervaringen een grote meerwaarde voor de verdere ontwikkeling van elk van 
deze lijnen. Daarnaast ondersteunen de hulplijnen elkaar met hun eigen expertise, 
zo vormt het CPZ de medewerkers van de collega-hulplijnen in het voeren van 
gesprekken rond suïcidaliteit. De hulplijnen verenigen zich in het Overleg Hulp- en 
InformatieLijnen (OHIL). De onlinehulp-initiatieven werken samen binnen het 
Online Hulp UitwisselingsPlatform (OHUP). Beide overlegstructuren besteedden 
een groot deel van het overleg in 2020 aan de uitdagingen in het kader van corona.

Het CPZ werkt intensief samen met Tele-Onthaal op het vlak van de telefoon van 
de Zelfmoordlijn: wanneer er bij de Zelfmoordlijn niet meteen een beantwoorder 
beschikbaar is, kan een oproeper ervoor kiezen zich te laten doorschakelen 
naar Tele-Onthaal. Zo krijgen nog meer oproepers meteen een gesprek.

De hulp- en chatlijnen spelen een belangrijke rol in het kader van de corona-pandemie 
en het opvangen van de gevolgen hiervan. Op initiatief van de Vlaamse Overheid 
werd in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ eind 2020 een campagne 
gelanceerd om de hulplijnen extra in de kijker te zetten. Meer info:  www.hulplijnen.be 

Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding wil haar 
activiteiten afstemmen op de andere actoren in het veld 
van suïcidepreventie, om er complementair aan te zijn. 
Samenwerking en netwerking zijn daarom cruciaal.

http://www.hulplijnen.be
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Hogescholen en universiteiten

Hogescholen en universiteiten leiden de professionals van de toekomst op. Het CPZ 
sloot samenwerkingsverbanden af om toekomstige psychologen, (ortho-)pedagogen, 
maatschappelijk werkers en bachelors toegepaste psychologie op te leiden in het 
voeren van crisisgesprekken met mensen die aan zelfdoding denken. De studenten 
beantwoordden nadien de Zelfmoordlijn en doen zo de nodige praktijk op om de 
aangeleerde vaardigheden intensief te trainen. Met de keuze voor studenten vervult het 
CPZ ook zijn ambitie om studenten levensreddende vaardigheden te laten ontwikkelen 
voor hun toekomstige loopbaan. Het CPZ werkt momenteel samen met Thomas More, AP 
Hogeschool, VUB en de K.U. Leuven, en verkent continu samenwerkingsmogelijkheden 
met andere opleidingen. Naast de opleiding van studenten binnen een keuzevak, 
verwelkomt het CPZ jaarlijks 10 stagiairs uit verschillende afstudeerrichtingen.

(Inter)nationale contacten

Niet alleen in Vlaanderen, ook in de andere regio’s van België en in het buitenland wordt 
aan suïcidepreventie gedaan. Het CPZ onderhoudt o.a. contacten met de Brusselse collega’s 
van het Centre de Prévention du Suïcide (bv. in het kader van tweetalige vormingen) 
en met 113 Zelfmoordpreventie in Nederland. Met deze laatste loopt momenteel een 
onderzoek naar het profiel van de gesprekken tijdens de corona-pandemie. Het CPZ 
maakt ook deel uit van IASP, de International Association for Suicide Prevention.



Steun de Zelfmoordlijn



Waarom het Centrum ter Preventie  
van Zelfdoding steunen? 
Elk gesprek met de Zelfmoordlijn maakt een verschil voor mensen die aan zelfdoding denken en 
hun omgeving. Jammer genoeg mist de Zelfmoordlijn ook oproepen. Jouw financiële steun zet het 
CPZ in om nog meer gesprekken bij de Zelfmoordlijn te kunnen voeren. Elke euro die het CPZ 
ontvangt via giften of acties investeert het in de verdere uitbouw van de Zelfmoordlijn door:

• Meer opleidingen voor vrijwilligers te organiseren en zo dus meer gesprekken te voeren

• Individuele professionele ondersteuning van onze vrijwilligers

• Meer studenten op te leiden (CPZ x Hogescholen en universiteiten)

• Het aanbieden van gratis lezingen en vormingen zodat iedereen in de samenleving 
weet hoe te reageren als hij/zij zich zorgen maakt om iemand in de omgeving

Hoe kan je ons steunen?

1  Via een gift
• Rechtstreeks op onze rekening 

BE24 4338 1416 1138
• Via onze website
Vanaf 40 euro ontvang je van ons een fiscaal attest

2 Via een inzameling: je zamelt geld in bij  
je vrienden, familie, omgeving, …

• Bv. via een collectebus of rondgang
• Via Facebook

3 Je organiseert een activiteit, verkoop,  
evenement, …

4 Je neemt ons op in je testament

5 Je sponsort één van onze activiteiten  
of de aankoop van materialen voor onze 
vrijwilligers

6 In natura: door het aanbieden van diensten, 
prestaties, goederen, …

Dankjewel!
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Wat we doen met je steun

Eigen inbreng CPZ 
voor sensibiliserende 
lezing voor het brede 
publiek ‘zelfmoord 
in Vlaanderen”

Telefoonconnectie 
van een vrijwilliger

€200

€5/maand

Kostprijs van 
1 gesprek aan 
de Zelfmoordlijn

€10

of €40/ maand. 
Permanente opleiding 
en ondersteuning van 
1 vrijwilliger

€480/jaar

Headset voor een 
thuis beantwoordende 
vrijwilliger

€20

Logistieke kost voor de 
opleiding van 1 groep 
nieuwe vrijwilligers

€1.000

Bedanking van
een vrijwilliger

€50/jaar

Eigen inbreng CPZ 
in de opleiding 
crisisgespreksvoering 
voor suïcidale personen 
voor 1 groep studenten 
aan hogeschool of 
universiteit

€7.000

Vanaf 40 euro ontvang je als schenker een fiscaal attest.

Een concreet project:  
verdubbeling van de openingsuren van de chat

Een concreet project waar in het komende jaar een deel van de fondsen heen gaan, is de uitbreiding 
van de chathulpverlening. Tegen eind 2021 zal het CPZ de openingsuren van de chatdienst van 
de Zelfmoordlijn verdubbelen (van 3,5u naar 7u per dag). Zo komt het CPZ tegemoet aan de grote 
nood aan online gesprekken met vooral jonge en vaak hoog-suïcidale oproepers. Gebruikers van 
de chat ervaren online hulp vaak als nog laagdrempeliger en anoniemer dan telefonische hulp. De 
drempel om over moeilijke onderwerpen zoals zelfdoding te praten, is aan de chat minder hoog. 

De chatdienst van de Zelfmoordlijn bestaat sinds 2005. In het begin was de chat één avond per week 
bemand. Intussen beantwoorden vrijwilligers de chat elke avond tussen 18.30 en 22.00. Tegen eind 2021 
zal de chat van de Zelfmoordlijn elke dag zeven uur online bereikbaar zijn. Om voldoende bemanning 
tijdens de openingsuren te garanderen, moet het aantal chatvrijwilligers verdubbelen van 60 naar 120 
vrijwilligers. Hiervoor werven we extra kandidaat-vrijwilligers die de chat willen beantwoorden en 
leiden we in het voorjaar van 2021 de eerste groep extra chatvrijwilligers op. Een eerste uitbreiding 
van het aantal chatvrijwilligers gaat vanaf eind mei 2021 samen met een eerste uitbreiding van de 
openingsuren tijdens het weekend. Wanneer alle extra chatvrijwilligers hun opleiding achter de rug 
hebben, volgt tegen eind 2021 ook de uitbreiding van de openingsuren voor alle dagen van de week.
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Actievoerders
Een actie opzetten was nooit eerder zo uitdagend. Door de Corona-pandemie waren de 
mogelijkheden om events te organiseren of een verkoop op te zetten beperkt. Daarnaast kreeg 
de Warmste Week net dit jaar een andere invulling dan het inzamelen van geld. Toch was 
het hartverwarmend om alle acties van dichtbij – maar vanop afstand, te kunnen volgen. 

Acties voor de Zelfmoordlijn helpen de Zelfmoordlijn niet alleen financieel, ze helpen ook het 
taboe op zelfdoding te doorbreken. Acties zijn vaak ontmoetingsmomenten die de gespreksruimte 
openbreken om verhalen te delen en de nodige aandacht te geven aan de preventie van zelfdoding.

Begeleiding bij een actie

Iedereen die een actie opzet, mag ons contacteren. Graag bezorgt het CPZ je dan een 
draaiboek voor potentiële organisatoren met praktische informatie over het opzetten 
van een evenement of over hoe je het best over zelfdoding communiceert. Ook maakt de 
organisatie graag kennis om je zo goed mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. 

Ontmoetingsmoment actievoerders en schenkers

Elk jaar organiseert het CPZ een ontmoetingsmoment voor alle actievoerders en schenkers van 
het voorbije jaar. Dit moment vindt plaats in de kantoren van het CPZ. Actievoerders en schenkers 
kunnen kennismaken met de werking, enkele vrijwilligers en medewerkers. Onze medewerkers 
nemen uitgebreid de tijd om vragen die bij schenkers en actievoerders leven, te beantwoorden. 
Waar de inkomsten van giften en acties in geïnvesteerd worden, deelt het CPZ ook graag: elke 
euro die de organisatie ontvangt, investeert het in de verdere groei van de Zelfmoordlijn.
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Acties in de kijker
Het CPZ is enorm dankbaar voor alle acties die ten voordele van de Zelfmoordlijn worden opgezet. De 
plaats in dit jaarverslag is te beperkt om elke actie bij naam te noemen. We delen hier een greep uit 
de brede waaier aan acties die mensen dit jaar in beweging zette om de Zelfmoordlijn te steunen.

1.000+ kg pannenkoeken en 314l advokaat 

Elk jaar brengt (zelfgemaakt) lekkers mensen bij elkaar. De Drie Mama’s uit Deinze 
verloren alle drie hun zoon door zelfdoding. Bij elkaar vonden ze steun, vriendschap en de 
gemeenschappelijke drive om zich in te zetten voor de preventie van zelfdoding. Verschillende 
jaren zetten zij zich in om de Zelfmoordlijn te steunen. Dit jaar slaagden zij erin om meer 
dan 1.000 kg pannenkoeken te verkopen én zelfdoding bespreekbaar te maken bij een breed 
publiek. Kathy maakt ook al verschillende jaren op rij advokaat. Dit jaar maakte zij 314 liter!
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Wandelen in tijden van COVID

Groepsbijeenkomsten waren het voorbije jaar 
niet mogelijk. Toch slaagden sommigen erin om 
heel veel mensen op de been te brengen tijdens 
de herdenkingswandeling ‘Samen onderweg ter 
ere van Bert en Boris’, waarvan de opbrengst 
o.a. aan de Zelfmoordlijn werd geschonken. 

Live streams voor de Zelfmoordlijn

Kaat maakte met haar naaimachine allerhande 
nuttige spulletjes zoals zakjes en mondmaskers 
ten voordele van de Zelfmoordlijn. Mensen 
konden online bestellen en tijdens een 
live-stream volgen hoe ze de spullen maakte. 
Ook gamers die live-streamen zetten hun 
kanaal in voor het goede doel. Zo hield 
Viktor een ‘charity stream’ waarvan hij de 
opbrengst aan de Zelfmoordlijn schonk.

Studenten schenken

Een groep studenten van VIVES had een 
inzamelingsactie opgezet om op uitwisselingsreis 
te gaan over geestelijke gezondheid in Amsterdam. 
Helaas stak de COVID-pandemie hier een 
stokje voor. Daarop besloten de studenten 
om het geld aan een goed doel te schenken 
dat verband houdt met het thema van hun 
uitwisselingsreis. In deze moeilijke tijden 
wilden zij met hun gift een steentje bijdragen.

© rv
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Warmte = kaartjes en truien

Vele creatievelingen ontwierpen en verkochten kaartjes om afstanden te helpen overbruggen, om een 
ander te laten weten dat je aan hem/haar denkt en dat het oké is om je te voelen zoals je je voelt. Kaartjes 
bleken in deze tijden van coronapost een schot in de roos. Uit verschillende hoeken werden ook hoodies 
en andere kledingsstukken ontworpen en verkocht ten voordele van de Zelfmoordlijn. Hoodies verwarmen 
zo niet alleen jou, hielpen het CPZ ook om meer warme gesprekken aan te bieden aan haar oproepers. 

Muziek ‘Stories to be told’

De band ‘Citizens’ verloor twee jaar geleden hun frontman en vriend Jing Wei door zelfdoding. Om 
hem te eren, zijn verhaal verder te zetten en hem te danken slaagden de band, familie en vrienden 
erin om zijn nummer op StuBru te laten horen. Een wens die uitkwam, helaas niet meer in zijn leven. 
De opbrengst van de gestreamde muziek op Spotify schonken zij deels aan de Zelfmoordlijn.
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Kirsten Pauwels 
directeur

Carla van den Broeck 
administratie

Lize Coppens 
administratie 

Nanouschka Verhamme 
stafmedewerker vormingen

Stéphanie Arnhem 
stafmedewerker vormingen en 
permanente ondersteuning vrijwilligers

Patrick Vanderreydt 
stafmedewerker permanente 
ondersteuning vrijwilligers

Johan Cluyts 
stafmedewerker stages & studenten en 
permanente ondersteuning vrijwilligers

Nele Arnouts 
stafmedewerker permanente 
ondersteuning vrijwilligers en ASPHA

Liese Moors 
stafmedewerker permanente 
ondersteuning vrijwilligers 
en vormingen

Marlies Van de Walle 
stafmedewerker uitbreiding 
chat, permanente ondersteuning 
vrijwilligers en vormingen

Lies Vandenbussche 
projectmedewerker uitbreiding chat

Saya De Monie 
projectmedewerker uitbreiding 
chat, ondersteuning vormingen 
en opleiding vrijwilligers

Yunsy Krols 
stafmedewerker profilering 
en communicatie

Tom Dinneweth 
stafmedewerker online communicatie

Ekke Muijzers 
stafmedewerker studie en onderzoek

Shalini Verplaetse 
ondersteunend medewerker vormingen 
en opleiding vrijwilligers

Team

Medewerkers tewerkgesteld binnen het  
Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie:

Kirsten Pauwels 
adjunct-directeur

Nanouschka Verhamme 
vormingen, BackUp

Kim Van den Berge 
methodiekontwikkeling 
en Zelfmoord1813

Lore Vonck 
nabestaanden na zelfdoding

Mercedes Wolters 
ondersteuning CGG-SP



CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING vzw 

Paviljoenstraat 3, 1030 Brussel 

cpz@preventiezelfdoding.be 

Telefoon: 02/649 62 05 

Rekeningnummer: BE24 4338 1416 1138

www.preventiezelfdoding.be

facebook.com/zelfmoordlijn1813

@Zelfmoordlijn

instagram.com/zelfmoordlijn1813

linkedin.com/company/586607

Bel Zelfmoordlijn 1813 (24/7) op het gratis nummer 1813. 

Chat (bereikbaar tussen 18u30 en 22u) via www.zelfmoord1813.be 

E-mail (beantwoord binnen max. 5 werkdagen) via www.zelfmoord1813.be

Forum (24/7) via https://zelfmoord1813.be/forum
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