
Zorgen voor jezelf 
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1 op 3 personen (15+) voelt zich slecht in z’n vel. 

  

 Ik maak 

me ernstig 

zorgen 

Ik ben 

angstig 
Ik voel me 

depressief 
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Vlaanderen in Europa  

 

 

 

Bron: Vlaams Agenschap Zorg en Gezondheid, 2011 3 



Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 
2012-2020 

Doelstelling 

“Tegen het jaar 2020 een daling van het aantal zelfdodingen met 20% ten opzichte 

van het jaar 2000 realiseren” 

 

 

5 Strategieën 

● Geestelijke gezondheidsbevordering met betrekking tot individu en 
maatschappij 

● Suïcidepreventie door laagdrempelige telefonische en online hulp 

● Bevorderen van deskundigheid en netwerkvorming bij intermediairs 

● Strategieën voor specifieke risicogroepen 

● De ontwikkeling en implementatie van aanbevelingen en hulpmiddelen voor de 
preventie van suïcide 
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Werken aan geestelijke gezondheid:  
een continuüm 

Bron: Mental Health Intervention Spectrum, Mrazek & Haggerty, 2000 

5 



Verschillende preventieniveaus:  
het USI-model (Nordentoft, 2011) 

Preventie 
gericht op de 
gehele 
bevolking 

Universele 
preventie  

Preventie 
gericht op 
kwetsbare 
doelgroepen 

Selectieve 
preventie  

Preventie 
gericht op 
suïcidale 
personen 

Geïndi-
ceerde 

preventie 
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Hoe zit het met jouw batterij?  
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Uit het leven van Agnes 
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Wie is Agnes? 
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Getrouwd  

2 dochters 

Fietsen 
 

Italiaanse les  Ze kookt niet graag   



 ‘Agnes werkt al 12 jaar als leerkracht in de 1e graad 
secundair onderwijs. Met gedrevenheid zet ze zich in 
voor de kinderen in haar klas. Ze is ook 
vertrouwensleerkracht.  
Haar collega’s kennen Agnes als een ‘sterke madam 
die wel wat wind verdraagt’. Dat moet ook wel want 
zowel in haar persoonlijk als professioneel leven 
loopt niet altijd alles even vlot.  Toch is ze altijd 
positief. Want binnen haar job ziet ze heel wat 
kinderen en ouders die worstelen met armoede, 
echtscheiding, opvoedingsproblemen …  Zo wordt ze 
er steeds aan herinnerd dat zij toch echt geluk heeft 
in haar leven.’  
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Draagkracht 

Draaglast 
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Even terug naar Agnes 

  ‘Agnes werkt al 12 jaar als leerkracht in de 1e graad secundair onderwijs. Met 

gedrevenheid zet ze zich in voor de kinderen in haar klas. Haar collega’s kennen 
Agnes als een ‘sterke madam die wel wat wind verdraagt’. Dat moet ook wel want 
zowel in haar persoonlijk als professioneel leven loopt niet altijd alles even vlot.  
Toch is ze altijd positief. Want binnen haar job ziet ze heel wat kinderen en ouders 
die worstelen met armoede, echtscheiding, opvoedingsproblemen …  Zo wordt ze 
er steeds aan herinnerd dat zij toch echt geluk heeft in haar leven.’  
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Helpt praten? 
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Waarom is praten zo belangrijk? 

• Opluchting 

• Gedachten structureren 

• Je krijgt het gevoel dat je er niet alleen voor staat. 

• Door woorden te zoeken voor wat er in je omgaat, maak je 
vage gedachten concreet.  

• Door te praten over jouw problemen geef je voor jezelf toe 
dat ze er zijn en kan je ze misschien leren relativeren. 

• En misschien ontdek je dat je niet de enige bent met dit 
probleem. 

 

• Maar ook! Om (vriendschaps)banden te onderhouden 
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Ik voel me  
 

zo slecht en was ooit 

 

Super gelukkig 
 

21 



Bij wie kan jij terecht om je verhaal te doen? 

• Soms lijkt het alsof er niemand is om mee te praten. Als je 
goed rondkijkt, merk je dat je er niet alleen voor staat! 
 
 
 

 
 
 
 
 

• Maak daarom je eigen sociale kaart 
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Maak je eigen sociale kaart  
Boekje p7  

Denk aan:  

- Familie 

- Vrienden  

- Collega’s 

- Kennissen 

- Buren  

- Contacten uit het verleden  
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Actie! 

Met wie wil ik (terug) 
contact? 

Hoe ga ik het contact terug 
opnemen? 

Wanneer ga ik terug 
contact maken? 

Jan Janssens, een 
jeugdvriend 

Ik zal hem telefoneren en 
vragen om eens af te 
spreken. 

Ik zal zaterdagmiddag eens 
bellen. Ik denk dat hij dan 
wel thuis zal zijn. 
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Leer op een positieve manier kijken  
naar jezelf en anderen! 

Agnes: “Ik heb vrienden en familie. Ik 
vertrouw hen en hou van hen, maar ik 

weet nu dat ik op mezelf moet vertrouwen 
en dat de eerste stap tot geluk is jezelf 

aanvaarden zoals je bent” 
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...10 minuten 

te prutsen 

aan begin 

van een rol 

plakband 

…te 

struikelen en 

te doen alsof 

er niets 

gebeurd is 

…te trekken aan 

een deur waar 

‘duwen’ opstaat 
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Leer op een positieve manier kijken  
naar jezelf en anderen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fitinjehoofd.be 

 

 

1. Overloop de dag in 

gedachten.  

2. Bedenk 3 positieve 

dingen die gebeurd zijn.  

3. Schrijf op  

4. Herhaal dagelijks 

gedurende twee weken 
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‘Een leerling nam Agnes onlangs in vertrouwen en ze 
kan de situatie niet los laten. Hierdoor slaapt ze niet 
goed, voelt ze zich lusteloos en prikkelbaar. 
 
Daarbovenop hebben zij en haar man beslist om uit 
elkaar te gaan. Met de kinderen op kot staat Agnes er 
sinds kort dus alleen voor.  
 
Gelukkig doorbreekt de Italiaanse les de stilte ‘s avonds 
en kan ze regelmatig facetimen met haar jongste 
dochter.’ 
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Er zijn zo van die dagen… 

 

 

 

 

waarop je het even niet meer ziet zitten  

en alles slecht lijkt te gaan. 
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Maar… 

weet dan dat dit iedereen kan overkomen.  

Iedereen heeft wel eens een dipje of voelt zich wel eens down.  

Dat is heel normaal, niet elke dag is even prettig.  
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dip of depressie? 

Dip/neerslachtig zijn Depressie 

Tijdelijk van aard Blijft gedurende een periode van 

weken of maanden aanwezig 

Meestal een duidelijke oorzaak: een 

verlies, tegenslag, slechte dag … 

Treurig gevoel en gevoel van leegte 

blijven aanwezig. De persoon heeft 

nergens zin meer in. 

Kan vanzelf opklaren nadat iemand 

actie onderneemt om de sombere bui 

aan te pakken. 

Ziekte waarbij de diagnose gesteld 

wordt door een arts. 

Iedereen heeft wel eens een dip, dit is 

normaal! 

Combinatie van biologische, sociale 

en lichamelijke factoren. 
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Hou je hoofd boven water 
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Ademhalingsoefening 
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Goed slapen, hoe doe je dat?  
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  Goed slapen, hoe doe je dat  

• Gezonde patronen 
•  Dagelijks bewegen  

•  Slaapritueel  

•  Probeer op hetzelfde uur op te staan  

 

• Omgeving optimaliseren  
•  Rustige slaapkamer 

•  Kamertemperatuur 18° (max 21°) 

•  Verse lucht – ventileren  

•  Bij opstaan verluchten  
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Goed slapen, hoe doe je dat? 

En verder  
•  Vermijd middagdutjes  

•  Pas op met koffie, thee en cafeïne houdende 

producten  

•  Rook niet voor het slapen gaan 

•  Alcohol als slaapmutsje is geen goed idee   
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“Agnes neemt de zware verhalen steeds vaker mee 
naar huis en slaapt niet goed.” 

 

“Sinds kort staat ze er thuis alleen voor” 

 
• Zou jij hierover met iemand praten? 

• Waarom wel/niet? 
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“Agnes neemt de zware verhalen steeds vaker mee 
naar huis en slaapt niet goed.” 

 

“Sinds kort staat ze er thuis alleen voor” 

 
• Denk je dat het zinvol is om professionele hulp te zoeken? 

• Zo ja, waar kan Agnes terecht? 
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overzicht 

• Omgeving: collega’s, vrienden, familie, buren,... 

• Huisarts 

• Psycholoog  

• Centrum voor algemeen welzijnswerk (CAW) 

• Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) 

• Telefonische hulplijnen : tele-onthaal, holebifoon, druglijn, 
zelfmoordlijn … 
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“Agnes heeft een erg drukke periode op het werk. De 
mails blijven toestromen, ze heeft het gevoel geen 
overzicht meer te hebben.” 

 

 
• Zou jij hulp vragen (aan collega’s)?  

• Waarom wel/niet? 
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Ik vraag hulp als 

- ik mijn geld vergeten ben om een broodje te kopen. 

- mijn gebruikelijke babysit geen tijd heeft.  

- ik verdrink in het werk. 

- ik geen raad weet met een bepaald dossier. 

- mijn collega zich niet goed voelt en ik het gevoel heb niet te 
kunnen helpen. 
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Durf hulp vragen 

• Zwijgen maakt het vaak erger, schaam je niet voor je 
problemen. 

• Je kunt de last delen met iemand anders. 

• Het vergt moed om hulp te vragen. 
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‘Op school loopt er een nieuw project waarbij 

techniek en wetenschap beter ingebed worden in 

de curricula van de eerste graad. Hiervoor wordt 

samengewerkt met de provinciaal technische 

school. De pedagogisch directeur vroeg Agnes om 

hierbinnen een aantal taken op te nemen.  

 

Aanvankelijk was Agnes enthousiast, maar met de 

recent veranderde thuissituatie, ziet ze dit eigenlijk 

niet zitten…’ 
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Leer nee zeggen  

HALT 

  

OVERWEEG  

 

NEE  

 

DAAROM  
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Fit in je hoofd.be 

48 



 

 

Bedankt voor uw aandacht! 
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