
Waarom meedoen?

Door deel te nemen aan deze studie is er een
kans dat CT-sp in combinatie met uw reguliere
therapie u goed kan helpen met het verminderen
van zelfmoord gedachten en/of suïcidaal gedrag.
Daarnaast zal u bijdragen aan het verbeteren van
de toekomstige hulp aan mensen die ook last
hebben van zelfmoordgedachten en/of suïcidaal
gedrag.

Hoe kunt u meedoen?
Als u aan dit onderzoek wilt deelnemen, stel uw
behandelaar hier dan van op de hoogte of neem
contact op met de onderzoeker of de
onderzoeksassistenten (contactgegevens staan onder
het kopje ‘Meer informatie’). Een van hen zal u meer
informatie over het onderzoek geven. Indien u
interesse heeft in het onderzoek, zal de onderzoeker
gebruik maken van gegevens afkomstig uit de suïcide
risicobeoordeling. Deze is onderdeel van het
diagnostische proces om te controleren of u in
aanmerking komt voor deelname aan het onderzoek.
Indien u kunt deelnemen aan het onderzoek, zal een
afspraak gemaakt worden voor het tekenen van het
toestemmingsformulier en het uitvoeren van de eerste
onderzoeksmeting.

Meer informatie

Als u behoefte heeft aan meer informatie
kunt u contact opnemen met:

Jasper Wiebenga
Onderzoeker
grip@ggzingeest.nl

Siri Kaldenbach
Onderzoeksassistent
020 7884605 of
grip@ggzingeest.nl

Lotte Wessels
Onderzoeksassistent
020 788 4524 of
grip@ggzingeest.nl
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Informatie

Doel van de studie

De behandeling

Mensen die kampen met zelfmoordgedachten
hebben vaak de ervaring dat ze klem zitten en geen
andere uitweg meer zien dan de dood, vanwege
ondraaglijke pijn of vanwege problemen die
onoplosbaar lijken. Helaas maken elk jaar
honderden mensen in Nederland om die redenen
een eind aan hun leven. Het GRIP onderzoek is
opgezet om dat aantal te verminderen en om die
mensen in levensnood hulp te bieden bij hun
gedachten aan zelfmoord, en eventueel suïcidaal
gedrag te voorkomen.

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of
het toevoegen van Cognitieve Therapie voor
zelfmoord preventie (CT-sp) aan de gewone
(reguliere) behandeling, gedachten aan zelfmoord
en suïcidaal gedrag kan verminderen bij patiënten
in de specialistische GGZ.

Alle participanten die deelnemen aan deze studie
ontvangen een reguliere GGZ behandeling.
Daarnaast zal de helft van de deelnemers de CT-sp
behandeling ontvangen, gelijktijdig met hun
reguliere zorg. De verdeling wordt op basis van
loting bepaald. De CT-sp behandeling leert mensen
met zelfmoordgedachten en/of suïcidaal gedrag
omgaan met de volgende vragen:

• Hoe komt het dat ik zelfmoord wil plegen?
• Hoe kan ik omgaan met mijn zelfmoordgedachten?
• Hoe kan ik voorkomen dat ik mijzelf beschadig of
een einde aan mijn leven maak?

De therapeutische oefeningen die gebruikt zullen
worden zijn gericht op:

• Het veranderen van onbehulpzame en negatieve
gedachten in meer helpende gedachten
• Het omzetten van onbehulpzaam gedrag in
helpend gedrag
• Het verkrijgen van grip op negatieve emoties (bijv.
somberheid, woede, angst)

CT-sp bestaat uit 12 sessies die wekelijks
plaatsvinden naast de reguliere behandeling en
worden gegeven door een gekwalificeerde
therapeut.

Wat kunt u verwachten van
het onderzoek?

Als u deelneemt aan het onderzoek vragen wij u om
naast uw behandeling aan vier verschillende
metingen mee te doen die inzicht kunnen geven in
de effectiviteit en werkzaamheid van de
behandeling. De metingen bestaan uit het invullen
van vragenlijsten, het uitvoeren van een
computertaak en een interview.

• Meting 1 vindt plaats voor de behandeling
• Meting 2 vindt 6 weken na meting 1 plaats
• Meting 3 vindt 12 weken na de meting 1 plaats
• Meting 4 vindt 9 maanden na meting 1plaats

Uw reiskosten voor deze metingen worden
vergoed. Daarnaast ontvangt u een VVV
cadeaubon t.w.v. €15,- na elke meting. Bij vier
afgeronde metingen komt dit neer op €60,-.

Voor wie?
Het onderzoek is bedoeld voor mensen met een
psychische stoornis die 18 jaar of ouder zijn, en die
last hebben van zelfmoordgedachten en/of
suïcidaal gedrag. Van deelnemers wordt verwacht
dat zij de Nederlandse taal goed beheersen.
Mensen met een cognitieve, neurologische en/of
verstandelijke beperking en/of acuut psychotisch
toestandsbeeld komen helaas niet in aanmerking
voor dit onderzoek.


