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Stichting 113 
zelfmoordpreventie 
vraagt om de 
maatschappelijke kosten 
van suïcide in kaart te 
brengen

1

BEHOEFTE 

Om het aantal suïcides te verminderen, is het van belang om suïcidaliteit zo vroeg 

mogelijk te signaleren, ook buiten de zorgsector. Hiervoor zijn investeringen in 

zelfmoordpreventie van groot belang. Om meer inzicht te geven in de kosten en baten van 

zelfmoordpreventie en meer investeerders hiervoor aan te trekken, is de vraag naar de 

kosten voor de samenleving bij een zelfmoord. Hierbij gaat het om directe economische 

kosten zoals de gezondheidszorg- en politiekosten, de indirecte economische kosten die 

bestaan uit de verminderde productiviteit door de zelfmoord en immateriële kosten, de

niet-tastbare kosten, in de vorm van leed, pijn, verdriet.

2

3

SITUATIE

In 2020 overleden 1.825 mensen als gevolg van zelfdoding. Van deze mensen was zelfs 

60% niet in zorg bij de GGZ. De gevolgen van suïcide zijn groot. Voor de betrokkene zelf, 

voor familie en vrienden, maar ook voor de samenleving als geheel. Op dit moment is er 

nog niet veel bekend over de kosten en baten van zelfmoordpreventie in Nederland.

DOELSTELLING 

De doelstelling van dit onderzoek is om middels een analyse de maatschappelijke kosten 

van suïcide aan te tonen. Suïcide is een verschrikkelijk drama dat veel impact heeft op niet 

alleen de slachtoffers, maar ook op de familie, vrienden en collega’s. Hierdoor kan het 

ongevoelig klinken om een prijskaartje te plakken op een suïcide. Echter, internationale 

onderzoeken geven weer dat suïcide naast psychische ook grote economische gevolgen 

heeft. 

D O E L S T E L L I N G
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O N D E R Z O E K S A A N P A K

Maatschappelijke kosten

• Inzicht krijgen in de achtergrond, context en problematiek omtrent zelfmoord(preventie). Voor dit onderdeel van de aanpak is een

documentanalyse op de relevante documentatie verricht, zijn extra data en artikelen verzameld en zijn gesprekken gevoerd met Stichting 113 

Zelfmoordpreventie

• Structureren en analyseren van de opgehaalde informatie

• Verrichten van een analyse op de directe, indirecte en immateriële maatschappelijke kosten van een suïcide

• Formuleren van conclusies over de maatschappelijke kosten per suïcide in Nederland

Probleem

analyse

Kwalitatieve en 

kwantitatieve 

analyse kosten

Bepalen directe, 

indirecte en 

immateriële kosten

Conclusie



Impact van 
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Suïcide is niet enkel een individueel probleem van mensen die geen uitweg meer zien, maar ook een maatschappelijk probleem. Wereldwijd sterven jaarlijks meer 

dan 700.000 mensen door zelfmoord. Sinds 2008, het jaar dat in Nederland de kredietcrisis begon, is het aantal zelfmoorden tot 2013 in Nederland sterk gestegen. 

Sindsdien is er meer aandacht voor zelfmoordpreventie. Ook de Corona crisis vraagt om alertheid op mogelijke stijging van het suïcidecijfer. Het terugdringen van 

suïcides is complex en vergt een lange adem, maar suïcidepreventie is zeker mogelijk. 

A C H T E R G R O N D

Suïcidepogingen komen ongeveer 25 

keer meer voor dan suïcide

Pogingen per jaar in Nederland

Pogingen per dag in Nederland

Suïcidaliteit is een groot maatschappelijk 

probleem…

… dat jaarlijks circa 1.850 levens kost

Suïcides in Nederland

Mensen sterven jaarlijks door 

zelfmoord in Nederland

Personen per dag sterven door zelfmoord 

in Nederland

Levens van naasten worden diep 

geraakt

SUÏCIDE POGINGEN

Pogingen per jaar die belanden op de 

spoedeisende hulp (40 pogingen per dag)

Bronnen:
1, CBS Micro data Zelfdodingen 2020 en suicide facts and figures Stichting 113 Zelfmoordpreventie
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A C H T E R G R O N D
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• Vanaf 1950 tot 1980 is een stijgende lijn te zien in het 

aantal zelfdodingen. Begin jaren ‘80 is een afname 

zichtbaar tot 2007.

• Sinds 2008, het jaar dat in Nederland de kredietcrisis 

begon, is het aantal zelfmoorden tot 2013 in 

Nederland sterk gestegen. Vanaf 2013 schommelt het 

aantal zelfdodingen rond de 10,5 zelfdodingen per 

100.000 inwoners

• Het wereldwijde zelfmoordcijfer is 9 per 100.000 

inwoners. In Nederland schommelt het rond de 10,5 

per 100.000 inwoners

• In 2020 zijn 1.825 mensen overleden door zelfdoding1

• Gemiddeld overlijden in Nederland vijf mensen per 

dag aan zelfdoding

• Tweemaal zoveel mannen als vrouwen overlijden in 

Nederland door zelfdoding

• Suïcide is doodsoorzaak nummer 1 onder jongeren 

van 10 tot 25 jaar

• 6 op de 10 zelfdodingen vinden plaats op 

middelbare leeftijd (40 tot 70 jaar) 1

Bronnen:
1, CBS Micro data Zelfdodingen 2020
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• Vaak is zelfdoding het eindpunt van een lang proces; een levenslange opeenstapeling van risicofactoren, een gebrek aan bescherming en de aanwezigheid van 

uitlokkende factoren. Dit toont het belang aan van het onderkennen van de risicogroepen en –factoren voor zelfdoding, en van het vroegtijdig ingrijpen om 

suïcides te voorkomen

• Er is zelden één enkele oorzaak van suïcide. De oorzaak ligt vaak in een  complexe wisselwerking tussen de genetische eigenschappen, culturele invloeden en 

negatieve levensgebeurtenissen (bijvoorbeeld jeugdtrauma’s, werkloosheid, of verlieservaringen) 3

• Meer dan de helft van de Nederlanders is wel eens in aanraking gekomen met suïcidaliteit door eigen gedachten of gedrag of van een ander

• Uit o.a. onderzoek van Stichting 113 Zelfmoordpreventie blijkt dat de volgende doelgroepen een hoger risico op suïcide hebben: mannen, mensen van 

middelbare leeftijd, mensen met een laag inkomen, alleenwonenden, mensen die werkloos zijn en mensen met mentale of fysieke gezondheidsproblemen 1,2

• Ongeveer de helft van de mensen neemt contact op met een huisarts in de maand voor de zelfmoord 

• Zelfmoordpogingen zonder dodelijke afloop komen vooral voor onder jonge vrouwen

A C H T E R G R O N D

Hoog risico doelgroepen voor suïcide 

Zelfmoord is doodsoorzaak 

nummer 1 voor jongeren van 10 

tot 25 jaar.

Jongeren van 10 

tot 25 jaar

Bij mannen komt zelfmoord twee 

keer zo vaak voor als bij vrouwen. 

De grootste risicogroep zijn 

mannen tussen de 40 en 70 jaar 

oud.

Mannen 40-70 jaar

40% van de mensen die aan 

zelfmoord overlijden was ten tijde 

van overlijden in zorg bij een GGZ 

instelling. Depressie is de meest 

voorkomende psychiatrische 

stoornis bij suïcides.

Mensen met GGZ 

zorg

Een doelgroep met een hoog 

risico zijn de mensen met een 

laag inkomen of die werkloos zijn. 

Toelichting

Bronnen:
1, Franklin JC, Ribeiro JD, Fox KR, et al, 2017

2 G. Berkelmans, 2021
3Turecki, G., & Brent, D. A. (2016)

Mensen met laag inkomen of 

die werkloos zijn
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Organisatie

Stichting 113 

Zelfmoordpreventie wordt 

door het ministerie van 

VWS gesubsidieerd. De 

stichting typeert zich als 

een bevlogen en 

slagvaardige organisatie 

met 'korte' lijnen die 

gebruik maakt van 

moderne vormen van 

hulpverlenen en 

samenwerken. Zij 

ontwikkelt zich continu 

door in het 

onderzoeksconsortium

SURENet (in samenwerking 

met de Vrije Universiteit, 

Amsterdam UMC, locatie 

VUmc en GGZ inGeest) haar 

werk te onderzoeken op 

effectiviteit en bereik. 

A C H T E R G R O N D

Missie

De missie van Stichting 113 

Zelfmoordpreventie is een 

land waarin niemand 

eenzaam en radeloos sterft 

door zelfmoord. Stichting 

113 Zelfmoordpreventie is 

ervan overtuigd dat er 

jaarlijks honderden suïcides 

voorkomen worden 

wanneer zelfmoord beter 

bespreekbaar is en de zorg 

innovatiever en menselijker 

wordt georganiseerd.

Oorsprong

Het idee voor Stichting 113 

Zelfmoordpreventie 

(voorheen 113Online) is 

ontstaan uit het besef dat 

er een taboe ligt op 

spreken over zelfmoord. 

Terwijl praten en contact 

maken juist zo essentieel is 

bij suïcidepreventie. De 

inmiddels overleden 

psychiater Jan 

Mokkenstorm zocht 

contact met verschillende 

organisaties en stichtingen 

die al langere tijd bezig 

waren om hulp te bieden 

aan mensen met suïcidale 

gedachten en gevoelens. 

Samen zetten zij een solide 

platform voor online 

zelfmoordpreventie neer. 

Dit ging op 7 oktober 2009 

live.

Hulplijn 113

Mensen met suïcidale 

gedachten en hun naasten 

kunnen anoniem 24 uur en 

7 dagen per week een 

beroep doen op het online 

hulpaanbod met 

crisishulplijnen, online 

therapie en zelfhulp. 

Bevlogen professionals, 

stagiairs en vrijwilligers, die 

werken vanuit het kantoor 

van Stichting 113 

Zelfmoordpreventie, maken 

dit mogelijk.

Suïcidepreventie-

actienetwerken

Naast de hulplijn is 

Stichting 113 

Zelfmoordpreventie 

aanjager en coördinator 

van de Landelijke Agenda 

Suïcidepreventie van het 

ministerie van VWS. Met 

het Supranet-programma 

zetten zij suïcidepreventie-

actienetwerken op. Dat 

doet Stichting 113 

Zelfmoordpreventie in tien 

regio’s van het land en 

binnen de ggz met grote 

ggz-instellingen. Omdat zij 

geloven dat je suïcide 

alleen samen kunt 

voorkomen. De stichting is 

internationaal georiënteerd 

door o.a. deelname aan 

European Alliance Against 

Depression (EAAD) en haar 

rol in de International Zero 

Suicide Movement.



Kwantificeerbare 
maatschappelijke 
kosten suïcide
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M E T H O D I E K

Directe kosten Immateriële kostenIndirecte kosten+ +
Alle maatschappelijke kosten die ontstaan 

als direct gevolg van suïcide die zonder 

de suïcide op een andere manier ingezet 

kunnen worden. Het gaat om kosten 

zoals medische kosten en inzet 

hulpdiensten.

• Herstelkosten methode: Kosten van 

inzet van mensen en middelen die 

nodig zijn om de schade voor de 

slachtoffers en hun nabestaanden 

(zoveel mogelijk) te herstellen.

Het toekomstig productiviteitsverlies, de 

middelen die verloren zijn gegaan of 

nooit zullen binnenkomen als gevolg van 

de voortijdige dood door zelfmoord. Dit 

betreft de verloren arbeidsproductiviteit 

als gevolg van suïcide. 

• Human capital methode: Kosten door 

verloren productieve arbeidsjaren

Naast het verlies in arbeidsproductiviteit 

van het slachtoffer van suïcide, zijn er ook 

de gederfde inkomsten van naasten die 

verlof nemen van werk.

De niet-tastbare kosten, in de vorm van 

leed, pijn, verdriet en verlies aan kwaliteit 

van leven en levensvreugde bij 

slachtoffers en hun naasten.

In de literatuur wordt deze kostenpost, 

wanneer deze is meegenomen, vaak 

gezien als de grootste maatschappelijke 

kostenpost.

• Willingness to pay methode: Hierbij 

wordt het bedrag bepaald dat mensen 

bereid zijn te betalen voor een 

bepaalde afname van het risico.

Onderstaand worden de verschillende kostencategorieën en bijbehorende methodiek om de kosten te berekenen toegelicht. 
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M A A T S C H A P P E L I J K E K O S T E N S U I C I D E

• Een suïcide heeft grote impact op het slachtoffer en zijn of haar naasten. Hierdoor kan het ongevoelig 

klinken om een prijskaartje te plakken op een suïcide. Echter, suïcide heeft naast psychische ook grote 

economische gevolgen. Voor het maken van beleidsbeslissingen kan het helpend zijn om deze kosten 

in beeld te brengen.

• De totale maatschappelijke kosten van suïcides in Nederland worden op ruim € 5 miljard per jaar 

geschat.

• Dit onderzoek presenteert de eerste bevindingen van de maatschappelijke kosten van suïcide in 

Nederland. De berekeningen zijn noodzakelijkerwijs ruwe schattingen en moeten met voorzichtigheid 

worden behandeld.

• Op de volgende pagina worden de verschillende kosten categorieën en bijhorende methodes 

toegelicht. Vervolgens worden de resultaten per kostencategorie gepresenteerd. 

• Een succesvolle suïcidepreventie strategie genereert significante economische opbrengsten bovenop 

de voordelen van geredde levens en bespaarde emotionele trauma’s. Door de maatschappelijke kosten 

van zelfmoord in kaart te brengen, worden de economische voordelen van zelfmoordpreventie 

zichtbaar.

€ 43 duizend

DIRECTE KOSTEN

€ 300 duizend

INDIRECTE KOSTEN

€ 2,5 miljoen

IMMATERIËLE KOSTEN



Maatschappelijke 
kosten suïcide: 
Directe kosten
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De directe kosten ontstaan als rechtstreeks gevolg van de zelfmoord, gevormd door het verbruik van hulpbronnen die anders hadden kunnen worden gebruikt. In 

de berekening van de directe kosten zijn zes componenten meegenomen: ambulance, politie, medische kosten, counseling, schouwarts en schade infrastructuur.

D I R E C T E  K O S T E N

Op basis van literatuur en data onderzoek 

in de bijlage zijn de componenten zoals 

links afgebeeld gekwantificeerd. Deze zes 

componenten vormen samen de totaal 

meegenomen directe kosten die 

samenhangen met zelfmoord. Naast de 

gekwantificeerde componenten zijn er nog 

overige directe kosten die niet 

gekwantificeerd zijn. Zo worden er bij 

zelfmoord ook kosten voor brandweer en 

reddingsbrigade gemaakt, deze zijn niet 

inzichtelijk gemaakt; er is onvoldoende 

data ter onderbouwing.

Samenstelling directe kosten

Ambulance Politie

Medisch

Counseling

nabestaanden

Autopsie

Schade 

infrastructuur
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Onderstaande tabel geeft de kosten per component weer, gecorrigeerd naar het prijspeil van 2020. In de opvolgende pagina’s (p. 17-18) worden de verschillende 

kosten componenten nader toegelicht.

D I R E C T E K O S T E N

Kosten per 

eenheid

Aandeel 

zelfmoorden

Gem. kosten 

per suïcide*

Tot. directe 

kosten 2020**
Toelichting

Ambulance
€ 888

(€ 740*1,2) 
67% € 600 € 1 miljoen

Er zijn gemiddeld 1.2 ambulances bij 2/3 van de 

suïcides aanwezig.

Politie € 818 74% € 600 € 1 miljoen
De politie wordt betrokken bij of na 74% van de 

suïcides. De kosten per eenheid zijn gebaseerd op 18 

manuren met een uurtarief van € 45,46.

Medische kosten € 3.682 9% € 300 € 1 miljoen
Van de personen die suïcide hebben gepleegd 

overlijdt 9% in het ziekenhuis.  

Counseling nabestaanden € 6.800 100% € 6.800 € 12 miljoen
Gebaseerd op een gemiddelde van 50 uur aan 

counseling voor nabestaanden per suïcide.

Schouwarts € 400 100% € 400 € 1 miljoen
Bij iedere zelfmoord vindt een autopsie door een 

schouwarts plaats.

Schade infrastructuur € 309.763 11% €34.000 € 62 miljoen
De schade van infrastructuur heeft betrekking op de 

(maatschappelijke) kosten van de spoorwegen. Van 

alle suïcides is 11% een treinongeval.

Totaal € 42.800 € 78 miljoen

* Afgerond op honderden euro’s

** Afgerond op miljoenen euro’s
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D I R E C T E  K O S T E N

De kosten voor een ambulance worden gemaakt bij 2/3 van de suïcides. Gemiddeld zijn er 1.2 ambulances aanwezig.1 De kosten 

voor een ambulance zijn gebaseerd op data van de Nederlandse Zorgautoriteit en bedragen € 740,- per eenheid op basis van 

een rit voor de Spoedeisende Ambulancezorg (A1/A2 rit).2 Afgerond bedragen de totale ambulance kosten per suïcide € 600.
A M B U L A N C E

M E D I S C H E  

K O S T E N

Bronnen:
1 Clayton & Barceló, 1999

2 Nederlandse Zorgautoriteit, 2020
3 CANS, 2021

4 O’Dea et al., 2005
5 Drost et al et al. 2014

P O L I T I E

In 74% van de suïcide gevallen in Nederland worden afhandelingskosten betreffende de inzet van politie gemaakt.3 De 

gemiddelde aanwezigheid bedraagt 18 uur per geval van een plotselinge dood. 4 Op basis van de handleiding intersectorale 

kosten en baten van (preventieve) interventies ontwikkeld door de Universiteit van Maastricht zijn de kosten € 45,46 per uur per 

agent geschat. Dit komt neer op totale politie kosten van ruim € 600.5

Medische kosten vloeien voort uit de medische behandeling van de slachtoffers, bijvoorbeeld kosten voor ziekenhuis, revalidatie en 

geneesmiddelen. Medische kosten per suïcide worden bepaald op basis van de directe kosten van spoedeisende hulp in ziekenhuizen 

in Nederland. Jaarlijks worden er op de Nederlandse SEH’s gemiddeld 14.600 mensen gezien die zichzelf letsel hebben toegebracht 

(5-jaarsgemiddelde van de periode 2012 tot en met 2016). De maatschappelijke kosten van letsels door zelfbeschadiging bedroegen 

in 2015 € 50 miljoen euro per jaar.6 Gecorrigeerd voor inflatie komt dit neer op ongeveer € 3.700 per ziekenhuisopname. Van alle 

suïcides overlijdt 9% in het ziekenhuis.7 

6 Mérelle et al., 2018
7 CBS microdata o.b.v. 2017-2019
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D I R E C T E  K O S T E N

Counseling voor nabestaanden omvat professionele steun voor nabestaanden. Uitgegaan is van een gemiddelde van zes 

nabestaanden per suïcide, en een totaal van 50 uren aan hulp per suïcide.1 De gemiddelde kosten zijn gebaseerd op de 

referentieprijzen genoemd in de kostenhandleiding van de richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de 

gezondheidszorg. De kengetallen voor een vrijgevestigd psycholoog/psychotherapeut en vrijgevestigd psychiater zijn per 

consult € 102 2, hierbij is uitgegaan van een gemiddeld consult van 45 minuten. 

Bronnen:
1 Coggan et al., 1997; O’Dea & Tucker, 2005; Clark, 2001 

2 Hakkaart-van Roijen et al, 2016
3 Corso et al., 2007; KPMG, 2020

4 NIVEL, 2017

Een autopsie wordt volgens de wet uitgevoerd in geval van een niet-natuurlijke dood, waartoe suïcide behoort.3 Bij een niet-

natuurlijke dood wordt deze autopsie uitgevoerd door een gemeentelijk lijkschouwer. Bijbehorende kosten zijn gebaseerd op het

onderzoek van het NIVEL (2017) en bedragen gecorrigeerd voor inflatie € 400 per autopsie.4 Het kan zijn dat in complexe 

gevallen een onderzoek van Politie en Justitie volgt. Deze kosten zijn in dit onderzoek niet meegenomen.

De kosten voor infrastructuur hebben in dit onderzoek betrekking op de kosten voor de spoorwegen, aangezien ongevallen op 

de weg onder verkeersdoden vallen en andere suïcides in Nederland minder impact hebben op de infrastructuur. De totale 

kosten voor suïcides en suïcidepogingen op het spoor bedragen € 63 miljoen per jaar.5 Hierin zijn € 25 miljoen operationele 

kosten en € 38 miljoen economische kosten (bijv. vertragingen). In 2017 hebben er 215 suïcides op het spoor plaatsgevonden, 

wat gecorrigeerd voor inflatie neerkomt op totale kosten van bijna € 310.000 per suïcide. In totaal zijn in de jaren 2017 t/m 2020 

gemiddeld 11% van alle suïcides op het spoor.6

5 ProRail, 2017
6 Deloitte berekeningen o.b.v. data van het CBS & ProRail

C O U N S E L I N G

I N F R A -

S T R U C T U U R

S C H O U W A R T S
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I N D I R E C T E  K O S T E N

Bronnen:
1 Richtlijn voor het uitvoeren van economische evaluaties in de gezondheidszorg

2 Panelstudie Stichting 113 Zelfmoordpreventie, uitgevoerd door SAMR, meting januari 2020

Productiviteitsverlies 

De human capital methode is gebruikt om de verloren arbeidsproductiviteit 

van de persoon die zelfmoord pleegt te berekenen. Deze methode is 

gebaseerd op de veronderstelling dat een individu onvervangbaar is (i.e., 

the economy is at full employement) en daardoor het inkomen dat dit 

individu zou hebben gegenereerd een verlies voor de maatschappij is. 

Het geeft een gekwantificeerd beeld van de verloren jaren als gevolg 

van de voortijdige dood. 

Een andere methode voor de berekening van toekomstig 

productiviteitsverlies is de frictiekostenmethode. Deze methode gaat er van 

uit dat de periode van productiviteitsverlies zich beperkt tot de 

frictieperiode waarin een nieuwe werknemer wordt gevonden en ingewerkt. 

Internationaal gezien wordt de human capital methode veelal aanbevolen 

en gebruikt en derhalve ook in deze studie toegepast.

Tot het productiviteitsverlies van nabestaanden wordt het wegvallen van 

betaalde arbeid van nabestaanden gerekend door het (plotseling) 

overlijden van een naaste. Bij elke zelfmoord worden ongeveer 135 

mensen getroffen. Dit komt neer op ongeveer 100 miljoen nabestaanden 

wereldwijd die jaarlijks worden getroffen door zelfmoord, en voor 

Nederland 250.000 mensen per jaar. 2

Productiviteitsverlies nabestaanden 

Productieverlies bestaat uit kosten van tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van gewonden en het geheel wegvallen van de productie van de persoon die 

zelfmoord pleegt.
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I N D I R E C T E  K O S T E N

Bronnen:
1 CBS Microdata 2019

2 CBS 1996 – 2019
3 Drost et al et al. 2014

De human capital methode houdt rekening met de waarde van de potentiële toekomstige inkomsten van de persoon in kwestie, van het moment van zelfmoord 

tot de pensioensleeftijd. Hiermee worden de Years of Productive Life Lost (YPLL) berekend op basis van de huidige pensioensleeftijd van 68 jaar.

Het inkomen dat een individu verdiend zou hebben in zijn of haar resterende leven, is berekend als de netto contante waarde van het gemiddelde inkomen per 

leeftijdsgroep uit arbeid en onderneming van de overleden persoon door zelfdoding 1. 

Het inkomen wordt verwacht te groeien over de tijd met de 

arbeidsproductiviteit. Arbeidsproductiviteit, de toegevoegde 

waarde per gewerkt uur, is in ontwikkelde economieën op de 

lange termijn de belangrijkste bron van economische groei. 

Over de afgelopen 24 jaar heeft de groei van 

arbeidsproductiviteit geschommeld tussen -1,9 % en + 3,4 %

met een gemiddelde van 1,06 procent 2. Op basis hiervan is de 

assumptie gemaakt dat het inkomen per jaar met 1,06 % stijgt. 

Op basis van de handleiding voor het uitvoeren van 

economische evaluaties in de gezondheidszorg is uitgegaan 

van een verdisconteringsfactor* van 4% 3.

* Een verdisconteringsfactor wordt gebruikt om toekomstige waarden terug te rekenen naar nu

** De assumptie is gemaakt dat ieder persoon overleden door suïcide, ten minste 68 oud zou worden, 

waarna men met pensioen gaat

*** Afgerond op duizenden euro’s

**** Afgerond op miljoenen euro’s

Leeftijdscategorie** Aantal
Productiviteitsverlies 

per suïcide***

Totaal productiviteits-

verlies in 2019****

10-19 67 € 422 duizend € 26 miljoen 

20-29 200 € 495 duizend € 99 miljoen 

30-39 226 € 481 duizend € 117 miljoen 

40-49 305 € 374 duizend € 111 miljoen 

50-59 399 € 210 duizend € 86 miljoen

60-69 320 € 52 duizend € 15 miljoen

70-79 180

80+ 114

Totaal 1811 € 248 duizend € 453 miljoen 
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Bronnen:
1 Drost et al et al. 2016

1 ArboNed, 2012

Om de (korte-termijn) 

afwezigheid van werk van 

naasten als gevolg van een 

suïcide in kaart te brengen, zijn 

de productiviteitsverliezen van 

naasten berekend.

Voor het berekenen van de 

productiviteitsverliezen zijn de 

arbeidskosten per uur gebruikt 

zoals aangegeven in de richtlijn 

voor het uitvoeren van 

economische evaluaties in de 

gezondheidszorg (2016) 1. 

Arbeidskosten bestaan uit het 

bruto loon, werkgeverslasten, 

overige arbeidskosten en 

eindheffingen en 

loonkostensubsidies.

De arbeidskosten van 

werknemers in Nederland 

bedragen volgens de richtlijnen € 

34,75 per uur in 2014, 

gecorrigeerd voor inflatie € 37,59 

per uur optellend tot € 301 per 

dag voor een standaard 

achturige werkdag. 

Uit Nederlands onderzoek, 

uitgevoerd door ArboNed (2012)

blijkt dat de gemiddelde 

verzuimduur van naasten bij een 

onverwacht overlijden in totaal 

gemiddeld 170 dagen is 2. Dit 

leidt in totaal tot een 

productiviteitsverlies van naasten 

van € 51.116 per suïcide.

Arbeidskosten 

(prijspeil 2020)
Productieverlies per dag Verzuimduur

Productiviteitsverlies 

nabestaanden per suïcide*

Totaal 

productiviteitsverlies 

nabestaanden in 2020**

€ 37,59 per uur € 301 170 dagen € 50 duizend € 93 miljoen

*  Afgerond op duizenden euro’s

** Afgerond op miljoenen euro’s



Maatschappelijke 
kosten suïcide: 
Immateriële 
kosten
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De immateriële kosten zijn de niet-tastbare kosten als gevolg van de zelfmoord, in de vorm van leed, pijn, verdriet en verlies aan kwaliteit van leven en 

levensvreugde bij slachtoffers en hen naasten. 

De waarde van de immateriële kosten zijn gebaseerd op de waarde van een ‘statistisch’ mensenleven, de value of a statistical life (VSL). 

In Nederland wordt deze berekend door middel van de ‘willingness-to-pay’ (WTP) methode. Deze methode berekent de betalingsbereidheid van mensen om 

minder risico te lopen op een dodelijk ongeval. De uitkomst van de waarde hiervan bevat de output die hij of zij produceert maar ook alle andere aspecten van 

het leven, welke kunnen gekwalificeerd onder de ‘kwaliteit van leven’, de immateriële kosten. 

Het berekenen van de WTP omvat een breder concept van de waarde van een leven, dan wanneer slechts de indirecte kosten op basis van de human capital

methode worden gekwantificeerd. Echter, er zijn een aantal moeilijkheden bij het toepassen van deze methode op de kosten van een suïcide. Het meest 

evidente probleem is dat de waarde van leven voor een persoon die suïcide pleegt, kan worden geïnterpreteerd als negatief. Desteekproef populatie van het 

WTP onderzoek, bevat naar alle waarschijnlijkheid niet veel suïcidale personen. Als een zodanig onderzoek gedaan zou worden bij suïcidale personen is het 

heel waarschijnlijk dat de uitkomst een stuk lager zou zijn. Er heeft, zover wij weten, nergens ter wereld een WTP studie voor suïcide reductie plaatsgevonden.

Bronnen:
1 Kennelly et al (2007)

1 SWOV (2020)
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Eén manier van verantwoorden is dat de WTP waarden van de populatie kunnen worden gebruikt als proxy voor wat suïcide personen zouden willen betalen 

om de pijn te vermijden die leidt tot suïcide1. Daarnaast zijn er overeenkomsten tussen verkeersdoden en suïcide: beide zijn traumatische, onnatuurlijke 

vormen van dood en het geslachtsprofiel van degene die overlijden bij verkeersongevallen zijn in grote lijnen vergelijkbaar. In navolging van onderzoeken in 

Ierland (Kennelly et al 2007) en het Verenigd Koninkrijk (Northern Ireland Association for Mental Health 2004, Saintsburyn Centre 2003) worden de immateriële 

kosten van suïcide berekend op basis van data uit onderzoek naar verkeersdoden. 

In Nederland is de VSL in 2001 geschat op € 2,2 miljoen, plus of min € 300.000. Dit bedrag bevat naast de ‘human losses’ (immateriële schade) van een 

verkeersdode ook een materiële component, de waardering van het niet meer kunnen consumeren in de verloren levensjaren. Als de VSL daarvoor wordt 

gecorrigeerd, resulteert voor de ‘human losses’ per dode een waarde van €1,8 miljoen plus of min € 0,3 miljoen euro (prijspeil 2001). Rekening houdend met 

inflatie bedraagt de immateriële schade in 2020 € 2,5 miljoen. Dit is waarschijnlijk een onderschatting omdat de VSL ook zal zijn gestegen door de algemene 

welvaartsstijging in deze periode (naast de inflatie) 2. 

Bronnen:
1 Kennelly et al (2007)

2 SWOV (2020)

Immateriële kosten per suïcide Totaal immateriële kosten in 2020

€ 2,5 miljoen € 4.518 miljoen



Conclusie
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Directe kosten
Alle maatschappelijke kosten die ontstaan 

als direct gevolg van suïcide die zonder de 

suïcide op een andere manier ingezet 

kunnen worden. Het gaat om kosten zoals 

medische kosten, politie, ambulance, 

counseling nabestaanden, schouwarts en 

schade infrastructuur. De totale directe 

kosten voor suïcide bedragen circa € 78 

miljoen euro. Dit komt neer op circa € 

42.800 euro per suïcide. 

Immateriële kosten
De niet-tastbare kosten, in de vorm van 

leed, pijn, verdriet en verlies aan 

kwaliteit van leven en levensvreugde bij 

slachtoffers en hen naasten. Dit is de 

grootste maatschappelijke kostenpost. 

De totale immateriële kosten zijn gelijk 

aan € 4.518 miljoen. Per suïcide zijn de 

immateriële kosten € 2,5 miljoen euro.  Indirecte kosten
De indirecte kosten bestaan uit het 

toekomstig productiviteitsverlies en de 

gederfde inkomsten van naasten die verlof 

nemen van werk. De totale indirecte kosten 

zijn gelijk aan circa € 550 miljoen euro en € 

300 duizend euro per suïcide.

I N D I R E C T E  K O S T E N I M M A T E R I Ë L E  

K O S T E N

D I R E C T E  K O S T E N



Bijlage: onderbouwing
directe kosten
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Onderzoek Land Directe kosten

O'Dea et al. (2005) Nieuw-Zeeland

• Police

• Forensic pathology

• Fire service attendance

• Funeral expenses

• Counseling of families

Corso et al (2007) US

• Ambulance transport

• Coroner/medical examiner

• Emergency department

• Inpatient hospitalization

• Nursing home costs

Kennely (2007) Ierland

• Emergy services

• Medical care

• Funeral expenses

• Administrative costs such as those pertaining to insurance claims & police investigations

Pil et al (2013) België • Berekend op basis van kosten Amerikaanse data van Corse et al (2007)

Shepard et al (2015) US

• Medical care (emergency departments & inpatient hospitalization)

• Ambulance transports

• investigations by medical examiners or coroners

• Nursing home care

• Physician’s care

• Follow-up care
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Onderzoek Land Directe kosten

Vasiliadis et al (2015) Canada

• Past year healthcare costs

• Autopsy

• Therapy for bereaved individuals

• Police investigation

• Funeral Services

Kinchin et al (2018) Australië

• Funeral

• Coronial

• Ambulance

• Police



31 | Maatschappelijke kosten van een suïcide | Deloitte

I N D I R E C T E  K O S T E N

Leeftijdscategorie
Verdisconteringsfactor*

2% 3% 4% 5% 6% 7% 8% 9% 10%

10-19 € 725.230 € 547.853 € 421.197 € 329.345 € 261.707 € 211.147 € 172.800 € 143.304 € 120.309 

20-29 € 732.753 € 597.970 € 494.613 € 414.400 € 351.409 € 301.371 € 261.176 € 228.538 € 201.762 

30-39 € 638.198 € 551.409 € 480.643 € 422.474 € 374.281 € 334.044 € 300.197 € 271.518 € 247.048 

40-49 € 456.303 € 412.315 € 374.357 € 341.449 € 312.786 € 287.708 € 265.671 € 246.224 € 228.992 

50-59 € 237.193 € 223.166 € 210.408 € 198.779 € 188.156 € 178.430 € 169.507 € 161.304 € 153.748 

60-69 € 54.345 € 53.044 € 51.793 € 50.589 € 49.430 € 48.312 € 47.236 € 46.198 € 45.196 

*Een verdisconteringsfactor wordt gebruikt om toekomstige waarden terug te rekenen naar nu



Bijlage: bronnenlijst
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