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Oefening



Definitie

 Zelfverminking, zelfbeschadiging, zelfdestructie, 

zelfverwonding.

 => zelfverwonding

 Het gedrag is gericht tegen de eigen persoon.

 Het heeft een lichamelijk letsel , een wonde tot gevolg

 Het vertoont (vaak) een stereotiep patroon

 => zelfbeschadiging , zelfdestructie = breder (bv overmatig 

drinken,..)

 => zelfverminking, automutilatie: zeer zware vormen (bv 

amputeren , doorsnijden van pezen , doorboren oog,..)

 => zelfverwonding bij dwang



Definitie (2)
 => zelfverwonding bij verstandelijke handicap , 

ontwikkelingsstoornissen 

 repetitief gedrag ( troostend , pijn opzoekend, …)

 sensorische prikkels opzoeken 

 Gedragsmatige componente:

 Aandacht zorgt voor bevestiging

 To Do: 

 Veiligheid ( helm, kussens , Bonding,..) 

 Ontkrachtigen

 Afleiden en zoeken naar alternatieven ( licht , muziek, baden, 
inbakeren, ontspanningstips ,aanrakingen, wiegen… ) 

 Soms medicamenteuze ondersteuning

 …



ZVG vs zelfdodingspoging
 Herhaling

 Rituelen

 Doel is verschillend 

 Afscheidsbrief? 

 …





Zelfverwonding 

 Komt voor in de normale populatie bij 

 Kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking

 Jongeren en (jong) volwassenen met een psychisch 

probleem (dit vooral te bespreken) 

 Ontstaat meestal bij jongeren tussen de leeftijd van 12 

tot 16 jaar.



Wat is het percentage van de jongeren uit de “ 

normale populatie “tot 18 jaar die een tijd 

zelverwondend gedrag hebben gesteld?

 1 tot 5% 

 5 tot 10% 

 10 tot 20% 

 Meer dan 20 % 



Voorkomen

 In de normale populatie adolescenten:

 Op het einde van het middelbaar:13, 2 % ooit eens gedaan in het leven. 

 10 % hebben het een tijd gedaan

 10 % van hen gaat het herhalen binnen het jaar

 Bij volw.4%

 In de psychiatrische populatie:

 40 tot 61 % van de adolescenten

 4 à 21 %

 Komt vaak voor bij recente veranderingen in de lichamelijke of psychische 
toestand, middelenmisbruik en recente stressvolle gebeurtenissen.

 Meer bij volgende stoornissen : gedragsstoornissen, PTSD, 
ontw.persoonlijkheidsstoornissen, eetstoornissen, angst en 
stemmingsstoornissen, psychose

 Impulsieve stoornissen , emotieregulatieproblemen, laag zelfbeeld, 
perfectionisme

 Voorgeschiedenis van ZVG = voorspeller voor suicide poging in toekomst



Voorkomen per sekse
 Komt het evenveel voor bij jongens of bij meisjes?

 Komt het meer voor bij jongens of bij meisjes ?

 Komt het meer voor bij meisjes ? 



Voorkomen 2
 In de “normale populatie 

 Evenveel meisjes als jongens , echter bij meisjes meer snijden , bij 
jongens meer zichzelf slaan of slaan tegen iets.

 In de psychiatrische populatie

 > meisjes

 En bij jongens meer + verslavingsproblematiek 

 Opgelet culturele verschillen!

 Bepaalde etnische groeperingen, … 

 Voorgeschiedenis van seksueel misbruik, mishandeling, 
verwaarlozing, gepest, vrienden met ZVG. Uithuisgeplaatst, in 
gesloten instellingen verblijven. Asielzoekers,…



Redenen. Motivatie  

Waarom?
 Meestal een vicieuze cirkel !!

 Fazen in de crisisontwikkeling

 Functie van zelfverwondend gedrag : STEEDS ONDERZOEKEN!

 Ontlading innerlijke spanningen

 Manier om gevoelens te uiten

 Zelfbestraffing

 Emotionele pijn verdoven

 Hulpkreet

 Opvullen van een innerlijke leegte

 Deel van identiteit

 Om terug in realiteit te komen

 Of juist op zoek te gaan naar een trance

 Controle drang 

 “chantagemiddel”





FASE 0 FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4

● triggers: ● onrustig: verkrampte houding, ● chaos in hoofd - overspoeling

* ontspannen houding * mensen uiten kritiek
hyperalert, staren, activiteiten niet 

kunnen 
● gedrag: (soms) niet meer 
aanspreek- * rustig

* spraakzaam
* parfum van 
mama volhouden, verliezen in schoolwerk, baar / moeilijk communiceren/ * opnieuw controle

* meer zin in activiteiten * tv-progr over seks. en psych. zenuwachtig bewegen liegen (F2/F3 * schuldgevoelens (voor de automutilatie op zich 

* alert misbruik + over pesten en voor de littekens)

* betere concentratie * school (/stressfactoren) ● angstig: hyperalert, geen blijf weten ● hyperventilatie / onrustig ademen * overspoeling door tegenstrijdige gevoelens

* toilet met mezelf, terugtrekken
●
automutilatie:

* gelijkenissen gedrag + uiterlijk 
van

- mezelf snijden met 
scherpe signalen: - snel wenen

pester / misbruiker ● boos: kortaf voorwerpen - lichtgeraakt

* roepen tegen mij / ruzies
- functie = lichamelijke pijn 

ipv - heel moe

* dromen / nachtmerries
● verdrietig: soms wenen, weggaan van 
mensen,

pscychische pijn  + 
controle

* gesprekken over lastige 
onderwerpen terugtrekken, staren, futloos

* mama zonder partner

● herbelevingen: ● minderwaardig voelen: mezelf onderuit handelingen + plannen:

* pesten halen, heel negatief zelfbeeld - intoxicatie met medicijne

* seks. en psych. misbruik
-

ophanging

* moeilijk thuissituatie ● niet altijd duidelijk merkbaar / zichtbaar
-

automutilatie

* Michael

● gedachten / denkfouten:

* 'het is allemaal mijn schuld'

* 'ik ga falen'

* 'het is beter als ik er niet meer 
ben'

* 'ik kan dit gevoel niet meer aan

* 'iedereen denkt slechte dingen 

over mij'

● gevoelens niet meer kunnen

benoemen

● frustratie als iets niet lukt

wat kan ik zelf -schriftje - helpende gedachten zoeken
- methoden van Surfen op Emoties 
toepassen -onderscheid maken tussen AM en

- mezelf rust 
geven

doen
- afleiding 
zoeken

- afleiding 
zoeken

(aand.oefn / 
GGG) SG/SH

- gevoelens opschrijven ->schriftje -schriftje

- proberen erover te praten (met 
GL/therap) - beveiligen - rust bieden

wat kunnen 
- voorstellen om naar ergers te 
gaan - vooerstellen om naar ergens te gaan

- hulp bieden bij hyperventilatie 
door

- voorstellen om activiteiten te doen om 
terug

anderen doen - voorstellen om mee te koken - voorstellen om mee te koken
alert te maken op ademhaling en 
helpen naar fase 0 te gaan

-begrip tonen -begrip tonen / nabijheid (soms knuffel) om rustiger te worden





Endorfines

.…gelukshormonen

 Endorfine is een endogeen geproduceerde opioïde peptide 
met pijnstillende eigenschappen die als neurotransmitter 
fungeert.

 Endorfines worden geproduceerd door de hypofyse tijdens 
lichamelijke inspanning, opwinding, pijn, pittig eten( suikers, 
vetten, chilipepers, chocolade) , liefde en orgasme, 
zonnelicht,..massages, accupunctuur

 Ze lijken op opiaten in hun vermogen om pijnstilling te 
veroorzaken evenals een gevoel van welbevinden en geluk.

 Endorfines zijn (mede daarom) betrokken 
bij beloningssysteem (via dopamine) in de hersenen, die 
voor heel veel soorten (consumerend) gedrag sturend 
werken
 Wikipedia

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opiaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijnstiller
https://nl.wikipedia.org/wiki/Welbevinden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geluk_(emotie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beloningssysteem


De endorfines!!

 Pijn => endorfines

 Verslaving aan endorfines

 Alternatieven voor endorfines

 “ niets kan mij hetzelfde gevoel geven dan het snijden”



Film “Onderhuids”



Oefening



Algemeen handelen
 Heel het team !

 GEEN TABOE!!  Open communicatie , reeds vanaf de intake.

 In realiteit blijven / ontlading/ afleiding 

 “Kan ik iets doen voor jou?” Betrokkenheid tonen.

 Eigen verantwoordelijkheid vs overnemen: 3-fasenbeleid op leefgroep

 Van overnemen naar eigen verantwoordelijkheid

 Leren uitstellen.

 Verzorgen zoals een wonde. Dus ook pijnstilling!! En met zorg. Van zodra 
gesloten, litteken- preventie

 Zelfzorg aanleren en leren inschatten wanneer hulp te vragen.

 Afdekken .

 Communicatie!! Onderhandelen.

 Indien chantage: gedragsmatige aanpak.



Behandelen
 heel het team!

 groepsleiding: 

* verzorging (indien nodig naar spoed)

* psycho-educatie aan jongere en ouders ea zorgfiguren. 

* gesprekken o.a. ZVG bundel

* COP maken bij begin opname en eventueel gebruikmakend van App ( 
Back up ,.. ) 

 individuele psychotherapie: 

 Motivatie : voor en nadelen van ZVG

 Functie van ZVG: wat zijn gevoelens / gedachten voor en na ZVG

 Meest voorkomende functie is emotieregulatie=> emotieregulatie !!! Bv DGT

 Aanpakken psychiatrische problematiek 

 gezinstherapie: 

* COP samen bespreken met ouders, jongere en evt GL

* secundaire traumatisatie bij de ouders bespreekbaar maken



Behandelen

 Gedrag zal niet veranderen als je geen alternatief gedrag hebt met 
hetzelfde gevolg. Tot dat men andere copingsvaardigheden
aanleert.

 Op zoek naar Endorfines.
 Pijn zonder beschadiging 

 Ritueel uitvoeren zonder beschadiging 

 Chocolade ( zwart) 

 Lachen 

 Fysieke activiteit: aerobic, dansen, fietsen, fitness, hardlopen 
(joggen), skiën, wandelen, zumba en zwemmen.

 masturberen

 DGT
 Gevoel is OK  

 EN andere manier leren om met dat gevoel om te gaan.

Medicatie?



Secundaire traumatisatie

team
 Debriefing!  (IMI.)

 Het vierkant

 NVR : 

 Doel is er staan en boodschap overbrengen. Geen focus 

op gedragsverandering van de ander



Vragen?


