
 
 

Onderzoek toont aan: suïcidepreventiemaatregelen lijken 
effectief 
 
De suïcidepreventie-maatregelen die vanuit de spoorsector genomen worden lijken  
effectief. Dat is de conclusie van een onlangs gepubliceerd onderzoek van voormalig 
psychiater GGZE, onderzoeker en suïcide-expert Cornelis van Houwelingen c.s. 
 
Voor het onderzoek is een statistisch model ontwikkeld dat zich baseert op 
historische cijfers en ontwikkelingen van suïcides in het algemeen, suïcides op het 
spoor en spoorgebruik in de periode van 1970 tot 2007. Hetzelfde model is daarna 
gebruikt om te kijken naar ontwikkeling van suïcides op het spoor in de periode van 
2008 tot 2018. Dat levert het beeld op dat er een opmerkelijk verschil van rond de 
30% zit in de werkelijke cijfers. De cijfers zijn lager dan de te verwachten cijfers uit 
het model. Terwijl het landelijke aantal suïcides toenam en ook het spoorgebruik 
intensiveerde laat het model vanaf 2012 een relatieve daling zien van suïcides op 
het spoor.  
 
De onderzoekers concluderen dat het aannemelijk is dat de inspanningen van de 
spoorsector op het gebied van suïcidepreventie dit verschil verklaren en daarmee 
jaarlijks tot 85 suïcides op het spoor lijken te zijn voorkomen. 
 
Conclusie artikel:  
“This decline of railway suicides in the Netherlands may indicate that preventive 
measures taken by ProRail were effective, and prevented around 85 railway suicides 
annually, a reduction of 30%.” 
 
ProRail en NS zien in deze resultaten een bevestiging voor de inspanningen op het 
gebied van suïcidepreventie. Vanaf 2007 wordt door de spoorsector structureel 
gewerkt aan en geïnvesteerd in suïcidepreventie.  Vanaf 2010 tot 2015 met een 
eerste programma-aanpak. Het huidige programma loopt vanaf 2017 en eindigt in 
2021. ProRail werkt daarom samen met NS en andere vervoerders en het Ministerie 
van Infrastructuur en Waterstaat aan het vormgeven van een vervolgprogramma 
waarin preventieve maatregelen worden doorgezet en uitgebreid. Het huidige 
programma werkt vanuit 3 pijlers: het beter afschermen van het spoor, het mogelijk 
maken van interventies door personeel, en samenwerking met de omgeving en de 
zorg. 
 
In 2017 berichtte Nieuwsuur over eerder onderzoek van Van Houwelingen dat ook al 
op de effectiviteit van maatregelen wees. Ook de Volkskrant onderzocht indertijd de 
claim van Van Houwelingen  
 
 

 

 

 


