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Een onderzoek naar het aantal zelfmoorden en het voorschrijven van 

antidepressiva in Italië en in het kanton Ticino in Zwitserland



Dit proefschrift wil een bijdrage leveren aan de epidemiologische en farmaco-

epidemiologische benadering van zelfmoord en het voorschrijven van antidepressiva. 

Het doel van dit proefschrift is de trends aan te geven in het aantal zelfmoorden in Italië 

en in het Kanton Ticino in Zwitserland en de relatie te onderzoeken tussen het aantal 

zelfmoorden en het voorschrijven van antidepressiva. 

Het eerste hoofdstuk (Hoofdstuk 1) schetst de omstandigheden. Het is een onderzoek 

naar zelfmoorden in Italië tussen 1986 en 1996. Het onderzoek is descriptief en maakt 

gebruik van de nationale database van het Italiaanse Nationale Bureau van Statistiek. 

Het onderzoek werd uitgevoerd met als doel de zelfmoord trends in Italië te 

onderzoeken naar aanleiding van een publicatie waarin zorgwekkende gegevens 

vermeld werden over het toenemende aantal zelfmoorden in Italië tussen 1975 en 1987. 

Gewoonlijk is het aantal zelfmoorden binnen de verschillende leeftijdsgroepen niet 

hetzelfde.  

Hoofdstuk 2 van dit proefschrift onderzoekt zelfmoord bij kinderen en adolescenten om 

te zien of er een verschillend patroon kan worden waargenomen. Gebruik makend van 

dezelfde database als in Hoofdstuk 1 kijkt Hoofdstuk 2 vooral naar zelfmoord bij mensen 

tussen de 15 en 19 jaar oud in Italië tussen 1972 en 2008. Er zijn verschillende 

verklaringen gegeven voor zelfmoordtrends in Italië en elders. Een van de meest 

voorkomende verklaringen is het mogelijke verband tussen het voorschrijven van 

antidepressiva en zelfmoord. Zoals boven reeds aangegeven heeft dit onderwerp bij 

onderzoekers tot een verhit debat geleid.  

Dit debat wordt nader besproken in Hoofdstuk 3. In dit hoofdstuk worden gegevens 

vermeld over het voorschrijven van antidepressiva en zelfmoord in Italië. De gegevens 

omvatten een lange periode. Zelfmoorden worden onderzocht van 1955 tot 2000 en het 

voorschrijven van antidepressiva van 1987 tot 2000. De database voor zelfmoorden is 

weer dezelfde als die gebruikt is in de Hoofdstukken 1 en 2, terwijl de gegevens over het 

voorschrijven van antidepressiva gehaald is uit de database van IMS Health, een private 

onderneming. Ook werd het aantal ziekenhuisopnames naar aanleiding van depressie 

onderzocht, weer met gebruikmaking van het Italiaanse Nationale Bureau voor de 

Statistiek (ISTAT).  Een complete analyse van het aantal zelfmoorden moet ook kijken 

naar regionale verschillen. Italië is een land met duidelijke verschillen tussen de regio’s.  

Het aantal zelfmoorden en het voorschrijven van antidepressiva kan verschillen van de 

ene regio naar de andere. Onderzoek naar de overeenkomsten en verschillen tussen de 

regio’s kan enig inzicht verschaffen in de mogelijke oorzaken van zelfmoord. 



Een regionale analyse van het aantal zelfmoorden en het voorschrijven van 

antidepressiva wordt gegeven in de hoofdstukken 4 en 5 van respectievelijk de 

Italiaanse regio’s Emilia-Romagna en Veneto. De gegevens in hoofdstuk 4 werden 

verkregen uit de plaatselijke databases van de regio Emilia-Romagna van 1999 tot 2008.  

Terwijl in de eerste drie hoofdstukken een pure beschrijvende benadering werd 

gebruikt, worden in Hoofdstuk 4 de gegevens geanalyseerd volgens een eenvoudig 

lineair regressief model. Hetzelfde model is gebruikt met betrekking tot de gegevens in 

Hoofdstuk 5. Ook hier werden gegevens over het voorschrijven van antidepressiva in de 

regio Veneto geanalyseerd in relatie tot het aantal zelfmoorden gedurende een periode 

van zes jaar (van 2000 tot 2005).  

Hoofdstuk 5 bevat meer details over het voorschrijven van antidepressiva in vergelijk 

met de Hoofdstukken 3 en 4, omdat hier de data zijn opgesplitst naar leeftijd en geslacht.  

Het voorschrijven van antidepressiva werd geanalyseerd voor mensen in de 

leeftijdsgroepen van 0-14 jaar, 15-64 jaar en boven de 65 jaar. Antidepressant 

prescribing was analyzed in people aged 0-14, 15-64 and over 65.  Dit geeft enig inzicht 

omdat zowel het gebruik van antidepressiva als het aantal zelfmoorden per 

leeftijdsgroep varieert. Het aantal opnames vanwege depressie werd ook onderzocht. 

Een van de hypotheses van dit proefschrift luidt dat als opnames voor depressie 

afnemen, er minder ernstige gevallen van depressie zijn, daar we opnames zien als een 

belangrijke aanwijzing voor de ernst van depressies. Depressie en andere As I 

stoornissen zijn zeker belangrijke oorzaken voor zelfmoord, maar ook 

persoonlijkheidsstoornissen zijn een belangrijke causale factor.  

Hoofdstuk 6 gaat hier nader op in. Dit hoofdstuk is verdeeld in twee delen: deel 1 

onderzoekt opname aantallen specifiek voor eerste en ook voor volgende opnames voor 

persoonlijkheidsstoornissen in heel Italië van 1988 tot 1998. Ook deze gegevens werden 

weer verkregen uit de ISTAT en hierop werd een beschrijvende methode toegepast. 

Ziekenhuisopnames voor persoonlijkheidsstoornissen kunnen in dit kader gezien 

worden als een aanwijzing voor de ernst van de depressie. Deel 2 van Hoofdstuk 6 

bouwt verder op de resultaten van deel 1 door te kijken naar het bewijs voor het 

verband tussen zelfmoord en persoonlijkheidsstoornis. Hoofdstuk 6, deel 2 biedt een 

overzicht van dit onderwerp. 

Tot zo ver gingen de diverse hoofdstukken over geestelijke gezondheidsproblemen en 

hun relatie tot zelfmoord. Terwijl dit een hele belangrijke reden voor zelfmoord is, 

moeten andere problemen niet vergeten worden. Cultuur is er een van. In het laatste 



hoofdstuk van dit proefschrift, Hoofdstuk 7, worden zelfmoordaantallen uit het kanton 

Ticino, in Zwitserland, weergegeven en vergeleken met aangrenzende provincies in 

Italië. Ticino is een Italiaans sprekend kanton in Zwitserland. Het kanton deelt 

elementen van zowel de Italiaanse als de Zwitserse cultuur. Het laatste hoofdstuk 

onderzoekt mogelijke oorzaken van zelfmoord door de lens van culturele en systeem 

verschillen. 

De belangrijkste conclusies uit de verschillende onderzoeken in dit proefschrift zijn: 

1. Het aantal zelfmoorden in Italië neemt af, maar vooral onder oudere mensen. Bij 

jonge mensen neemt het aantal zelfmoorden juist toe. Het lijkt erop dat onder 

jonge mensen in Italië het sociale ongemak toeneemt. 

2. Het voorschrijven van antidepressieva is in de laatste 20 jaar in Italië 

exponentieel toegenomen. 

3. Antidepressiva kunnen een belangrijke rol spleen in het voorkomen van 

zelfmoord omdat ze depressie kunnen verbeteren, een feit dat vaak in verband 

gebracht wordt met zelfmoord. Het lijkt er echter op dat hoofdzakelijk oudere 

mensen van het voorschrijven van antidepressiva profiteren. 

4. We moeten de rol die persoonlijkheidsstoornissen bij zelfmoord spelen niet 

onderschatten, vooral niet als deze geassocieerd worden met een 

stemmingsstoornis, niet in Italië en niet elders. 

5. Ook culturele factoren spleen waarschijnlijk een rol bij zelfmoord. 

 

Alhoewel deze resultaten erg interessant lijken, zijn er toch beperkingen. Ten eerste zijn 

dit allemaal ecologische studies en dus vatbaar voor fouten die met dit soort studies 

samenhangen. Een andere beperking van deze studie is dat de gegevens verkregen 

werden uit officiële statistieken op geaggregeerd niveau. Er worden fouten gemaakt met 

het verzamelen van gegevens en bovendien worden zelfmoordgegevens in verschillende 

landen vaak onder-gerapporteerd. Onder-rapportage geeft een belangrijke vertekening 

in de analyse van doding door zelfmoord. 

Gegevens uit dit proefschrift kunnen gebruikt worden voor verder onderzoek dat 

gebruik maakt van de methode van psychologische, kritische analyse en vertalende 

epidemiologie. Ook kunnen meer gedetailleerde databases gebruikt worden om de 

gegevens uit dit proefschrift te bevestigen of te ontkrachten. 

 


