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Zelfverwonding en zelfdoding stellen
medewerkers in de jeugdzorg en GGZ
zwaar op de proef. Dit artikel gaat in op
de processen achter suïcidaal gedrag en
geeft praktische tips voor herstel.

De dwangcyclus

Zelfverwonding en zelfdoding stellen
medewerkers in de jeugdzorg en GGZ zwaar
op de proef. Hele teams kunnen omvallen als
gevolg van de belasting die de zorg voor een
kind kan vormen. Als gevolg van die stress
kunnen medewerkers disfunctionele
gedachten en handelingspatronen
ontwikkelen die professioneel handelen
bemoeilijken en zelfs suïcidale gedachten bij
het kind laten toenemen. We noemen dit een
dwangcyclus (coercive cycle).

In inspectierapporten over recente suïcides
zijn die dwangcycli vaak duidelijk terug te
vinden. Dit artikel gaat in op de kennis over
de behandeling en begeleiding van kinderen
die kampen met zelfverwonding en zelfdoding
en hoe dwangcycli te voorkomen.

Kwetsbaarheid

Kinderen die suïcidaal gedrag vertonen
hebben vaak een biologische, psychologische
en sociale kwetsbaarheid. Dat maakt herstel
tot een ingewikkeld proces: het gaat niet om
een gebroken been dat met zes weken gips
geneest.

Kenmerken van processen die leiden tot
zelfverwonding en zelfdoding: gevangen
in de tunnel

1. Centraal staat bij kinderen het gevoel
tekort te schieten en sociale afwijzing.
Het proces dat leidt tot zelfverwonding en
uiteindelijk zelfdoding kan waarschijnlijk het
beste worden gezien als een donkere tunnel
met aan het einde voor het kind een
‘lichtpuntje’ als oplossing voor het
ondragelijke lijden en ontsnapping van
zichzelf: de zelfgekozen dood.

Aan het begin van die tunnel staan vaak stress
door negatieve jeugdervaringen, pijn en trauma.
Negatieve jeugdervaringen als gevolg van
verwaarlozing, mishandeling, misbruik, pesten op
school (vernedering) of sociale problemen met
leeftijdsgenootjes. In de adolescentie komen daar
nog relatieproblemen bij, in het bijzonder ook
afwijzing en bijvoorbeeld problemen met seksuele
gevoelens.

Die negatieve jeugdervaringen leiden vaak tot veel
stress en negatieve emotionaliteit die niet altijd
wordt onderkend en daarom niet adequaat
behandeld. Belangrijk is om in te zien dat onder
externaliserend gedrag zoals drukte en agressie
altijd ook negatieve emotionaliteit zit. Negatieve
emotionaliteit gaat over eenzaamheid en
depressie, negatieve gedachten die maar niet
weggaan, angst, wantrouwen naar anderen en
vooral een negatief zelfbeeld en het gevoel te
falen. Dat veroorzaakt veel pijn. Maar in de
beroepspraktijk richten we ons meestal op druk of
agressief gedrag; angst, pijn en teruggetrokken
gedrag vallen vaak minder op. Daarom is het
belangrijk om altijd de angst en pijn onder
externaliserend gedrag te onderkennen.

2. Zelfsabotage. Vanuit het gevoel te kort te
schieten gaan kinderen zich onbewust zelf
saboteren en maken daarmee dat de negatieve
gedachten uitkomen, onder meer vanuit negatieve
reacties van de omgeving (self fulfilling prophecy).
Ze spelen als het ware hun negatieve zelfbeeld na.
Ze worden minder aardig, doen niet wat anderen
hen vragen en doen niet hun best op school of in
therapie. Kinderen kunnen ook ineens agressief
worden, soms ook in dissociatie. Dat lokt vaak
weer negatieve reacties van medewerkers uit die
denken dat het kind ongemotiveerd is en
manipuleert. Het kind denk dan: ‘zie je wel, ik ben
het niet waard’. De negatieve gedachten die maar
niet onder controle te krijgen zijn komen vaak in
de nacht of wanneer kinderen op kamer zitten
waardoor ze niet kunnen slapen en ze gaan
dissociëren, zeker als de nacht gepaard gaat met
herbelevingen. Dan zijn ze ‘s ochtends moe en
futloos, willen niks, niet uit bed komen en niet
aankleden, hebben geen eetlust en willen niet naar
school. Dat veroorzaakt soms weer negatieve
reacties en onbegrip. Op den duur vernauwt hun
blik, het volgende stapje in de tunnel.



3. Blikvernauwing ontstaat als gevolg van
pijn. Kinderen kunnen vaak slechter nadenken
(‘het is alsof ik watten in mijn hoofd heb’), worden
oppervlakkiger en gaan zich richten op zichzelf en
op kleine details, worden minder sociaal en sluiten
zich van anderen af. Er kan sprake zijn van
persoonsverandering. Dat maakt de pijn echter
alleen maar erger. Wanneer ze negatieve reacties
van de omgeving (bijvoorbeeld van medewerkers
of familie) krijgen, gaan ze zich soms geforceerd
vrolijk gedragen uit angst voor straf. Deze kinderen
zijn vaak heel angstig en gevoelig voor de
omgeving maar laten dat niet merken. Wanneer
het leefklimaat op de groep slecht is, er veel
agressie is en beheersmatig wordt gewerkt
versterkt dit de gevoelens van angst. Ze kunnen
soms heel erg schrikken van fixaties en
afzondering van andere kinderen. Dat leidt weer
tot wanhoop en blikvernauwing en zo zoeken
kinderen naar manieren om met hun pijn en angst
om te gaan.

Citaat

Ook als ze zelf afgezonderd worden is de
eenzaamheid, de schaamte en de vernedering
voelbaar in een citaat uit het boek van Evi van
Aragon (‘ik ben niet normaal’ uitgeverij RovaR): Evi
omschrijft het uitkleden door anderen in de iso
(p.52):

‘Ik deed mijn best normaal te doen, maar wat is
normaal als je door een gang loopt alsof je een
gevangene bent? Met iemand die voor je uit loopt
en iemand achter je, die je bij enig verzet met
gemak op kunnen tillen en persoonlijk naar de iso
kunnen brengen. Ik mag mezelf uitkleden maar als
ik dat niet doe, dan doen jullie dat. Dat is me al
een keer gebeurd en aangezien dat niet prettig was
(lees: verschrikkelijk), zal me dat niet nog een
keer gebeuren. Niet op die manier en niet op deze.
Hoe normaal is het dat ik vervolgens met mijn
benen uit elkaar tegen de muur moet staan en ook
al doen ze dat niet met bedoelingen, ik wordt
aangeraakt op plekken waar ik niet de handen van
een persoon, mijzelf of wie dan ook wil voelen?
Hoe normaal is het dat ik op dat moment vecht
tegen mijn tranen en angst omdat ik die niet durf
te laten zien? Hoe normaal is het dat ik op dat
moment zo veel behoefte heb aan iemand die me
aankijkt en zegt dat ik de nacht wel doorkom en
me een knuffel geeft, maar in plaats daarvan gaat
het grote licht uit en de deur op slot, zodat ik
gewoon zoals altijd weer lekker in mijn eentje mijn
tranen kan laten stromen terwijl ik mij afvraag hoe
lang dit nog gaat duren’.

Langdurige afzondering werkt verdere
vervreemding van de realiteit in de hand en
kinderen gaan contact met medewerkers uit de
weg.

4. Ontsnappen aan de psychische pijn.
Ontsnappen aan de leefgroep is vaak niet
mogelijk. Om met pijn om te gaan, gaan
kinderen soms krassen, snijden of bonken.
Dat geeft op korte termijn een productie van
lichaamseigen morfine (endorfine) en met tot
gevolg een snelle afname van psychische pijn
waardoor het krassen en bonken een
verslavende werking krijgt en steeds
extremer gedrag nodig is (dieper snijden,
harder bonken) om de pijn te verminderen.

Soms duiden medewerkers dit gedrag als
‘aandacht trekken’ en ‘manipuleren’ en gaan
het kind negeren of zelfs straffen (op kamer
zetten, afzonderen, vrijheden afnemen).
Contact met ouders, vrienden en familie
wordt afgehouden door het kind maar soms
ook door de hulpverlening! Het spreekt voor
zich dat een dergelijke beheersmatige aanpak
negatief werkt en problemen doet verergeren.
Vaak worden kinderen dan overgeplaatst -
soms iedere maand - met zeer schadelijke
gevolgen (contactverlies, competentieverlies,
persoonsverandering door vervreemding).

Wanneer we de inspectierapporten over
suïcides in de jeugdzorg van de afgelopen
jaren nalopen zien we aanwijzingen voor
dergelijke dwangcycli waarbij kinderen in
toenemende mate worden afgezonderd. Dat
betekent verdere vermindering van contact,
iets wat deze kinderen juist zo hard nodig
hebben. Wat ook opvalt uit de rapporten is
dat instellingen en leefgroepen met
toenemende problematiek niet zozeer hulp en
advies van buiten proberen te organiseren
maar het intern ‘oplossen’. Het gevolg is
blikvernauwing onder medewerkers en vaak
onprofessionele gedachten (‘manipulatie’,
‘aandacht trekken’) en onprofessioneel
handelen (toenemende dwang en
contactverlies). Dit leidt bij de kinderen waar
het om gaat tot frustratie van psychologische
basisbehoeften (verbondenheid, competentie
en autonomie-zie verder).



5. Dieper de tunnel in. Bij kinderen zien we
vervolgens achteruitgang op verstandelijk
(cognitief) gebied, op sociaal-emotioneel gebied en
persoonlijkheidsverandering. Dat leidt tot
versimpeling van gedachten en gevoelens.
Voorbeelden hiervan zijn zwart-wit denken,
verdichting van tijd (tijd en pijn lijken eindeloos te
duren) en verdere gedachten over de dood als
enige oplossing (het licht aan het einde van de
tunnel). Dat geeft vaak voor het kind een enorme
opluchting, ze worden er soms blij en vrolijk van.
Dat kan de hulpverlening op het verkeerde spoort
zetten waardoor ze minder alert worden. De
opluchting over de ‘enige’ oplossing lijdt tot
verdere ontremming en nog extremer gedrag.

6. Het ‘licht’ aan het eind van de tunnel.
Medewerkers schrikken vaak van extreem gedrag.
Kinderen snijden zich tot op het bot, hangen zich
op, gaan op het spoor zitten, lopen het water in. Ze
realiseren zich vaak niet dat kinderen in hun
verleden al gewend zijn aan fysieke pijn, door
negatieve jeugdervaringen, en waardoor zij door
hun versimpelde denkpatronen (‘de enige uitweg’)
en ontremming nergens meer voor terugschrikken.
Dit leidt soms tot meerdere pogingen per dag,
waar medewerkers soms ook extremer kunnen
gaan reageren door stress.

Let wel: het is ook voor medewerkers
traumatiserend om een kind dat aan de
douchestang hangt los te moeten snijden.
Daarvoor ben je niet in de jeugdzorg gaan werken.
Uit de inspectierapporten zien we toenemende
afzonderingen met contactverlies. Kinderen staan
24 uur per dag op de uitkijk om een kans te
grijpen dood te gaan. Afzondering van een middag
wordt een nacht, een nacht worden meerdere
dagen en soms weken. Hoe verder een kind in de
tunnel is gegaan, des te langer is zijn terugweg
(vrij naar de dichtregel van CCS Crone).

De weg terug uit de tunnel

De weg terug uit de tunnel is moeilijk en bezaaid
met risico’s. Zelfs in de gesloten jeugdzorg is
zelfdoding mogelijk. De behoeften van het kind
dienen als uitgangspunt voor herstel. Simpel
gezegd zijn het de basisbehoeften uit de
Zelfdeterminatietheorie: verbondenheid (nb:
naasten!), competentie en autonomie. Daarnaast
moeten we werken aan pijnreductie, ontwikkeling
en herstel (cognitief, sociaal-emotioneel en
persoonsontwikkeling). Het model van Kok over
effectief pedagogisch handelen kan hier een
ordeningsprincipe vormen.
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En: Kok, 1 9 7 3 : het  leef- en leerk lim aat

LEEFKLIMAAT	(1e graadsstrategie)	:	
het	scheppen	en	in	stand	houden	van	(voorwaarden	voor)	
een	leefmilieu	(statisch	en	dynamisch)	waarin	cliënten	zich	

kunnen	handhaven	en/of	ontwikkelen

ALGEMEEN	(2e graadsstrategie):	
het	methodisch	groepswerk

SPECIFIEK	(3e graadsstrategie):
het	per	cliënt	gericht	bijkleuren/inpassen	
van	de	eerste- en	tweedegraadsstrategie

2e en	3e niveau	zinloos	zonder	een	goed	leefklimaat…………

Ordening	klinisch	milieu	(Kok,	‘73)



Eerste graadsstrategie: Het leefklimaat moet
worden geoptimaliseerd. Zonder een positief
leefklimaat dat aan de drie basisbehoeften
tegemoet komt is er geen weg terug mogelijk
omdat in een repressief leefklimaat de stress op
hoog niveau blijft, zowel bij medewerkers als bij
het kind; de beschreven negatieve mechanismen
niet worden teruggedraaid en dwangcycli
gehandhaafd blijven. Herstel is dan niet mogelijk.
Ook het leerklimaat op school is een belangrijke
voorwaarde om aan competentiegroei te werken.

Helaas moeten we constateren dat het
optimaliseren van het leef- en leerklimaat niet
altijd lukt. Wanneer instellingen er niet in slagen
het klimaat op een leefgroep goed te houden is het
niet verstandig het kind daar in behandeling te
laten met het risico van meer en blijvende schade
of uiteindelijk suïcide.

Tweedegraadsstrategie: Het professionele
handelen (ook op school!) is nu nog vaak op basis
van gebrek aan kennis, zo geven hulpverleners zelf
vaak aan. Kennisgebrek begint al voordat het kind
binnenkomt. Dossiers zijn vaak onvolledig, er
worden geen goede probleemanalyses gemaakt,
diagnoses kloppen niet en behandeling is ad hoc en
weinig evidence based volgens de inspecties.
Professionals worden door gebeurtenissen
overvallen, er staan vaak uitzendkrachten op de
groep die soms reactief handelen. Energie en
kennis van buiten bijvoorbeeld vanuit het Centrum
voor Consultatie en Expertise (CCE) of andere
externe partners (Hogescholen) is zelfs een
belangrijke voorwaarde die ook in de
inspectierapporten telkens terugkomen.
Teamcoaching op basis van het leefklimaat kan
helpen te voorkomen dat hele teams omvallen.

Derdegraadsstrategie: Traumatherapie op basis
van EMDR en Cognitieve gedragstherapie is een
belangrijk werkzame methode. Maar ook
schematherapie (ook voor medewerkers: Safe Path
is ontwikkeld door Dave Bernstein) kan inzicht
geven in gedrag. Dialectische gedragstherapie
(DGT) kan helpen om de cyclus van zelfverwonding
te doorbreken.

Vaak zien we ook aanpalende problematiek (co-
morbiditeit) zoals eetstoornissen, agressie etc. Een
juiste diagnose met evidence based behandeling is
noodzakelijk en niet een verzameldiagnose als
bijvoorbeeld Borderline persoonlijkheidsstoornis,
immers, bij herstel zien we ook vaak weer
persoonlijkheidsverandering.

Dat alles dient te geschieden samen met
competentievergroting op school. Daar is het
belangrijk dat op niveau onderwijs wordt gevolgd
en dus niet alleen lagere leerroutes.
Systeemtherapie kan helpen om het netwerk te
ondersteunen.

De terugweg uit de tunnel

Uiteindelijk doel is het kind terughalen uit de
tunnel. Dat is in de regel een langdurig proces
met vallen en opstaan en wordt aangrijpend
verbeeld in de documentaire ‘Nadia durft niet
te leven’. De documentaire laat zien hoe
medewerkers van Accare worstelen met de
depressie en het suïcidaal gedrag van Nadia
en proberen haar weer verantwoordelijkheid
voor haar leven (autonomie) te laten nemen,
ondanks de risico’s die dat met zich
meebrengt. Als ze een potje nootmuskaat
heeft gekocht (zeer giftig) wordt dat niet
afgepakt maar gaan medewerkers in gesprek.

Deze medewerkers verdienen ons respect en
bewondering en daarom moeten we ze
steunen in dit moeilijke werk door te zorgen
voor een goed leef- en werkklimaat, een
goede diagnose met evidence based
behandeling, genoeg vast personeel (geen
uitzendkrachten!) en de juiste ondersteuning,
advies, training en coaching. Met minder
moeten we er niet aan beginnen.

Voor meer informatie zie ook de volgende
richtlijnen op de website van het Trimbos-
Instituut: multidisciplinaire richtlijn
‘diagnostiek en behandeling van suïcidaal
gedrag’:

https://www.nvvp.net/.../richtlijn-diagnostiek-en-
behandeling-van-suicidaal-gedrag-2012
en meer algemeen: ‘diagnostiek en behandeling van
suïcidaal gedrag’:
www.ggzrichtlijnen.nl/suicidaal-gedrag)
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