
Karen De Waele 

05/10/2017 

Inspiratiedag 
‘Het is ok om even niet ok 

te zijn’ 



(Bron: Euregionaal jongerenonderzoek , 2013) 

Geslacht en studierichting 
Leerlingen uit 3e en 5e jaar secundair (n = 3516) ASO, TSO, BSO. 

● Afgelopen jaar gedacht er een einde aan te maken: 25% 

● Ooit een poging gedaan er een einde aan te maken: 9,6% 

ASO TSO BSO 

ZM 
Gedachten 

voorbije 
jaar 

19,7% 23,7% 32,3% 

Poging 
ooit 

5,1% 9,2% 15% 

Jongens Meisjes 

ZM 
Gedachte
n voorbije 

jaar 

16,4% 34,3% 

Poging 
ooit 

4,9% 14,6% 
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Waarom deze workshop? 



Bijna 3x meer suïcidaal gedrag bij Belgische jongeren in verg. 

met Nederlandse Jongeren.  

● meer negatieve levensgebeurtenissen 

● meer angst 

● meer alcohol en druggebruik 

● minder probleem-georiënteerde coping 

   Minder communicatie over hun problemen met 

belangrijke volwassenen 

Frequenter blootgesteld suïcidaal gedrag bij 

vrienden/familie 
  

(= op basis van zelfrapportage) 
(Bron: "Deliberate self harm in young people" Portzky, De Wilde, Van Heeringen, 2008) 

België > Nederland 
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Inleefoefening 



Signalen 

Stel: Je voelt je de laatste tijd slecht in je vel. Er lopen heel wat 

zaken mis en je bent radeloos. Je begint je zelfs af te vragen 

hoe het zou zijn om in één klap van al je problemen verlost te 

zijn en je overweegt zelfdoding als oplossing. Je vraagt je af hoe 

je dat zou kunnen doen. 

 

Welke signalen zou je aan je omgeving kunnen geven om aan 

te tonen dat er iets aan de hand is, dat je je slecht in je vel voelt 

en zelfs aan zelfdoding denkt? 
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 Signalen - jongeren 

● Uiten emoties vaker in gedrag 

dan in woorden. Vaak 

gemaskeerde signalen. 

● Brieven, gedichten, teksten,... 

met als thema suïcide/dood 

● Gedragsverandering zoals 

spijbelen, weglopen, 

verminderde schoolprestaties, 

vreemde ongelukken, 

gecombineerd met 

hopeloosheid, somberheid en 

depressie 

● Belangrijkste signalen: 

suïcidegedachten, -plannen en 

pogingen 
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Reportage Klasse: "Ik ben niet gek" 
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http://www.youtube.com/watch?v=pm3kJxqUohw


Heeft iemand hier al eens gevraagd: 

 

“Ik maak me zorgen om jou, zou het kunnen 

dat je aan zelfmoord denkt?” 



Drempels om te praten... 

●Wat houdt mensen tegen om te praten over 

hun suïcidale gedachten/plannen? 

●Wat houdt ons tegen om suïcide te 

bevragen? 

●Waarom dienen we er wel naar te vragen? 
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● Risico-inschatting! 

● Gevoel van opluchting 

● Doorbreken van isolement 

● ‘Ruimte’ scheppen om een beladen thema te bespreken 

● Je geeft hiermee te kennen dat je niet bang bent om het 

onderwerp bespreekbaar te stellen 

● Jongere  kan gedachten over suïcide ordenen 

Waarom er wel naar vragen? 
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Een gesprek 
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Do's and don'ts  

J: Pff ‘t steekt mij hier allemaal tegen! Ik zou er 

beter niet meer zijn. 

 

R: Je denkt dus aan zelfmoord?... Hoe moet ik mij 

dat voorstellen?...  Welke gedachten heb je dan?... 

Heb je een concreet plan om eruit te stappen? 
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Do's and don'ts  

J: Man, ik voel me zo slecht, je kan je dat niet 

voorstellen. Het liefst zou ik zo snel mogelijk dood 

willen zijn. 

 

R: Je denkt dat ik me dat niet kan voorstellen. Heb je 

je zo vaak onbegrepen gevoeld door mensen als je 

met pijnlijke gevoelens kwam? 
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Do's and don'ts  

J: Ik heb lang geprobeerd vooruit te raken, mijn 

leven in handen te pakken. Na al die maanden 

weet ik echt niet meer wat ik zou moeten doen 

opdat het zou beteren. Ik wil niet meer verder. 

 

R: Je hebt maandenlang gevochten, maar nu heb 

je er de moed niet meer voor. 
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Do's and don'ts  

J: Het gaat niet meer. Ik zou er gewoon liever niet 

meer zijn. Ik wil zo echt niet meer leven. Ik zit nog met 

zoveel vragen over de breuk met mijn ex-vriendin. Het 

is alsof ze niets positiefs aan me kon zien, alsof ik 

niets waard ben. 

R: Misschien moet je nog eens met haar gaan praten. 

Dan zal het misschien duidelijker worden wat er 

misgelopen is tussen jullie 
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Do's and don'ts 

J: “Het beste zou zijn als ik mezelf van kant zou 

maken. Dan zijn ze allemaal van mij af. Ik ben toch 

alleen maar een last.” 

 

HV: “Denk je niet dat het een veel grotere last voor 

je omgeving zal zijn als ze je zo verliezen?” 
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Do's and don'ts   

J: “Ik heb er genoeg van, voor mij hoeft het 

allemaal niet meer. Ik wil eruit stappen.” 

 

HV: “Ik merk dat het op dit moment echt lastig voor 

je is. Ik hoor je zeggen dat het allemaal niet meer 

hoeft, dat je eruit wil stappen. Wat bedoel je daar 

precies mee?” 
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Do's and don'ts  

J: Ik zou er beter niet meer zijn. Niemand zou me 

missen. Niemand geeft om me. 

 

R: Je zegt dat niemand om je geeft, maar daarnet 

belde je vriendin mij op om te vragen hoe het met 

jou was en die leek zeer bezorgd om jou. Klopt 

dat? 
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Do's and don'ts  

J: Ik heb het wel gehad. Ik verwacht niets positiefs 

meer van dit leven. 

 

R: Je bent pas 18. Je leven kan nog zoveel 

veranderen. Je mag van je ouders op kot. Dan ben 

je daar weg uit de ruzies. Misschien ga je je dan 

helemaal anders voelen. Er zijn nog zoveel leuke 

dingen die je nog niet hebt meegemaakt . 
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Wat werkt niet? 

Minimaliseren                              “Zo erg is het toch nog niet?” 
 
Uitdagen                                         “Dat durf je toch niet.” 
 
Valse hoop geven                       “Alles komt goed!” 
 
Meteen positief zaken aangeven “Maar het gaat toch al wat 
beter?” 
 
Veroordelen               “Zelfmoord gaat je niet verder helpen!” 
 
Meteen oplossingen aandragen          “Misschien moet je er eens even                 
                                                     tussenuit?” 
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Wat werkt wel ! 

 

● Rustig en open  

● Proberen begrijpen 

● Erkenning voor gevoelens 

● Inzicht door motieven te bevragen 

● Hulpvragen laten ventileren 

● Omgeving oproepen vangnet op te bouwen 



http://www.youtube.com/watch?v=aYBIshJEnNQ


Suïcidepreventie 
 

 

 

 

 

 

 

Draaiboeken 

 

 



Elke school wordt geconfronteerd met 

leerlingen die zelfmoordgedachten hebben, 

een poging ondernemen of sterven door 

zelfdoding. 

 

Leerlingen brengen veel tijd door op school. 

Leerkrachten zijn belangrijke spilfiguren 

die signalen kunnen opvangen. 



Doelstellingen 

1.Kennis vergroten en attitudeverandering  

2.Sneller de juiste hulpverlening krijgen 

3.Voorkomen van suïcidaal gedrag 

4.Voorkomen van verkeerde beslissingen 

5.Voorkomen van blijvend lichamelijk letsel 

of overlijden 

6.Terugkeer na een poging voorbereiden 

7.Voorkomen van emotionele crisis (en 

imitatiegedrag) 

8.Voorlichting aan ouders 



1.Vroegdetectie en interventie 

2.Acute dreiging, crisisinterventie 

3.Een leerling heeft een zelfmoordpoging ondernomen 

4.Een leerling is overleden ten gevolge van zelfmoord 
 

De vier luiken 



Afspraken i.v.m. de communicatielijnen 

● Wie neemt contact op met wie? 

● Welke personen worden betrokken, intern en extern? 

● Wie is verantwoordelijk en coördineert al de te nemen 

stappen? 

Richtlijnen voor het concreet handelen 

● Wie doet wat? En voor wie? 

Evaluatie en overlegmomenten 
 

Elk luik bevat 



Begeleiders/Hulpverleners/leerkrachten 

●Krijgen een basisvorming over 

signaalherkenning 

●Leren om adequaat door te verwijzen 

●Worden duidelijk geïnformeerd over: 

 de functie van het draaiboek 

 hun belangrijke positie in het draaiboek  

 de daaraan verbonden taken 
 

 

Concreet 



1.Vroegdetectie en - interventie 

Jacob treuzelt na de les extra lang om naar buiten te gaan. 

Jij, leerkracht van Jacob, ziet dit en vraagt of er iets is dat 

Jacob nog wenst te zeggen. Jacob barst in tranen uit en 

zegt “Voor mij hoeft het allemaal niet meer, ik kan toch 

niets goeds doen, ik wou dat ik er niet meer was.” 

 

Abdul, een leerling uit het vierde jaar, is het 

gespreksonderwerp in de leraarskamer. De immer 

voorbeeldige jongeman lijkt totaal het noorden kwijt te zijn. 

Verschillende leraren merkten reeds op dat Abdul op 

bepaalde momenten totaal afwezig is in de les en op 

andere momenten zeer agressief uit de hoek kan komen. 

Recent werd hij ook al betrapt op spijbelen. 

 



2. Acute suïcidedreiging 

Shelda, één van de meest timide leerlingen uit je klas, komt 

je net voor de les schoorvoetend vertellen dat ze iets heeft 

opgevangen waarvan ze niet weet wat ze ermee moet 

doen. Je vraagt wat ze dan wel heeft opgevangen en krijgt 

van Shelda het volgende te horen: “Ik maak me zorgen om 

Frederick,.... het gaat niet goed met hem. ….Hij praat er zo 

vaak over dat hij er niet meer wil zijn. Het loopt niet goed 

thuis, veel ruzies en zo,.... En daarnet vertelde hij mij dat hij 

weet hoe hij het gaat aanpakken. Hij gaat zich voor de trein 

gooien... vanavond.” 

 



3. Na een poging 

Op maandagochtend loop je over de speelplaats en hoor je 

bij het passeren van een groepje meisjes uit het vierde jaar 

het volgende: “Ze heeft pillen ingenomen. Het is nog 

steeds kritiek. De dokters weten nog niet of ze erdoor gaat 

komen”. Je merkt dat de meisjes ontredderd zijn. Het gonst 

van de geruchten op school. Waarom deed ze het? Wisten 

medeleerlingen dat ze problemen had? Was de poging 

aangekondigd? Had dit kunnen voorkomen worden? Wat 

kunnen de leerlingen nu doen?  

Ook de schooldirectie stelt zich vragen: Wat kunnen wij 

hierover communiceren aan de leerkrachten en leerlingen? 

Wat denken de ouders hierover?  



4. Na een suïcide 

Deze morgen komt een van de leerkrachten met het 

nieuws dat Kevin een leerling van de school gisterenavond 

zelfmoord heeft gepleegd door van een flatgebouw te 

springen. Op je school wordt dit verhaal bevestigd. Zijn 

ouders hebben al naar de directie gebeld. 

Wat nu? 

 



Ondersteuning door 

Suïcidepreventiewerking CGG 

 

● Procesbegeleiding  

● Participeren in de aanzet, evaluatie, 

implementatie en optimalisatie van het 

draaiboek.  

● Inhoudelijke check-up 

● Vorming "signaalherkenning"  
 



Wat wordt er van de organisatie zelf 

verwacht? 

 

● De verantwoordelijkheid voor het opstellen 

van het draaiboek  

● Samenwerken sleutelfiguren binnen de 

organisatie en extern 

● Draaiboek op maat  

● Implementatie rekening houdend met 

organisatiecultuur  

● Opvolging en evaluatie   

 



toolkit suïcidepreventie 



You’re not alone. 

Let your parents 

know when your 

feeling down 

again. 
Folder jongeren help...  



Folder jongeren 
How  are you 

feeling?  



Folder ouders 

●Hoe kan jij helpen? 

●Signalen leren 

herkennen… 

●Een veilige 

omgeving creëren... 

●“Je kind heeft hulp 

nodig, zoek 

professionele 

ondersteuning.” 



Website 



Website: www.ontrackagain.be 



App On Track Again 







Folders 



Spreken met je kind over een 

zelfmoordpoging in de familie 



Brochure: omgaan met zelfbeschadiging 

● Voor ouders en 

hulpverleners 

● Info over: 

○ Hoe herkennen? 

○ Mogelijke oorzaken? 

○ Mogelijke gevolgen? 

○ Hoe mee omgaan? 

● Downloaden via 
https://www.zelfmoord1813.be/ 



Methodieken en online 

tools 

suïcidepreventie voor 

(jong)volwassenen 



Online tools op zelfmoord1813.be 



Doel 

Mobiele applicatie die: 
 
• Als zelfhulptool kan gebruikt worden 

door mensen die aan zelfdoding 
denken 
 

• Als tool gebruikt kan worden door 
mensen uit de omgeving van deze 
kwetsbare personen en die 
mogelijkheden biedt om er voor hen 
te zijn 



• BackUps: belangrijke contacten die er voor je kunnen zijn 

op moeilijke momenten 

• BackUpkaarten: manieren om met problemen om te gaan 

• BackUpbox: hoopvolle elementen zoals foto’s, muziek, 

herinneringen, plannen, … 

• Safety Plan: stappenplan om je door een crisis te loodsen 

• BackUp zijn: iemand anders helpen 



Meer info 

 

• De app is gratis te downloaden in de 
appstore (iOs & Android) 
 

• www.zelfmoord1813.be/BackUp  
 

• app@vlesp.be  
 

http://www.zelfmoord1813.be/BackUp
mailto:info@app.be


Online tools op zelfmoord1813.be 



thinklife.zelfmoord1813.be 

● Online zelfhulpcursus voor iedereen die aan 

zelfdoding denkt en iets aan deze gedachten wil doen 

● Gebaseerd op effectieve psychotherapeutische 

technieken 

● Gratis en anoniem 

● Opgebouwd uit stappen die zelfstandig en op eigen 

tempo doorlopen kunnen worden 

● Als overbrugging tussen contacten met hulpverleners 

of als ondersteuning bij de begeleiding 

● Meer info via www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/think-life 

 

 

 

http://thinklife.zelfmoord1813.be/
http://thinklife.zelfmoord1813.be/
http://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/think-life
http://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/think-life
http://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/think-life
http://www.zelfmoord1813.be/zelfhulp/think-life

