
Opzettelijke zelfverwonding?

Samen kunnen we er iets aan doen.



In Vlaanderen verwondt 15% van de jongeren zichzelf 

opzettelijk. Recent onderzoek toont dit aan. Dit betekent dat 

bijna 1 op 7 Vlaamse jongeren zichzelf met opzet krast, snijdt, 

brandt, … Dit is geen onschuldig tienergedrag. Zelfverwonding 

is een belangrijke voorbode van suïcidaliteit. Jongeren die 

zichzelf verwonden, hebben 3 keer meer kans op suïcidale 

gedachten en zelfmoordpogingen. 

Bovendien is het risico op het ontwikkelen van ernstige 

psychologische klachten (zoals angststoornissen, depressie en 

borderline) bij deze tieners hoog. Een vroegtijdige speciale 

behandeling van zelfverwonding is dan ook onontbeerlijk. Maar 

vaak kunnen deze jongeren in Vlaanderen nergens ambulant 

terecht en belanden dan in de psychiatrie.

Zelfverwonding blijft een taboe in Vlaanderen. 
Slechts 1 op 3 ouders weet dat zijn/haar zoon 
of dochter zichzelf opzettelijk verwondt.

Taboe in Vlaanderen



In het kader van een interuniversitair onderzoek door KUL en VUB samen ontwikkelde prof. Imke Baetens twee gespecialiseer-
de ambulante behandelingen voor deze jongeren (en hun ouders). Daarnaast motiveerde ze 45 erkende psychotherapeuten 
- verspreid over heel Vlaanderen - om deel te nemen. In de studie biedt professor Baetens 300 jongeren een behandeling op 
maat aan en wordt de effectiviteit van de interventie in kaart gebracht. Dankzij de training zullen de 45 psychotherapeuten 
erna andere zelfverwondende jongeren in hun eigen praktijk kunnen helpen. Bovendien engageren de medewerkers zich om 
gratis lezingen in scholen en bij CLB’s te geven over de resultaten van het onderzoek. Valorisatie van het onderzoek is ook 
belangrijk. Daarom zijn er 2 studiedagen ingepland: een voor ambulante therapeuten in het voorjaar van 2017 en een voor 
residentiële settings op 5 februari 2016. Het sneeuwbaleffect is ongezien en één van de sterktes van deze aanpak. 

In dit meerjarenproject wordt een geïntegreerde preventie en interventie van opzettelijke zelfverwonding in verschillende 
domeinen opgestart:

Maatschappelijke relevantie
• www.zelfverwonding.be 
• Opstart lotgenotenvereniging op 1 maart 2016
• Studiedagen voor hulpverleners 
• Lezingen in scholen en steden (o.a. in samenwerking met te gek?!)

Preventieve aanpak
• Specifiek preventieprogramma voor scholen 

Directe interventie
• Ambulante therapie
• Kinderpsychiatrie
• Integrale jeugdzorg en jeugdinstellingen 
• Zelfhulpboek voor kinderen en ouders

Er is licht aan het eind van de tunnel



Enkele getuigenissen (die omwille van het vertrouwelijk karakter anoniem zijn)

Tijdens mijn studies hebben we zelfverwonding niet apart behandeld. Het kwam 1 keer aan bod in het kader 
van lessen rond borderline. Ik vind dit echt een hiaat in de opleiding. Ik schrok toen ik zag dat 15% van de Vlaamse 
jongeren zichzelf verwondt. Als 2 op 3 ouders bovendien geen weet hebben van de zelfverwonding van hun kind, 
dan betekent dit dat vele jongeren zich volledig onder de radar bevinden. Wat voor de ouders opgaat, geldt ook 
voor ons, psychologen en psychotherapeuten, denk ik. Ik heb dan ook geen ogenblik geaarzeld om mee te werken 
aan het onderzoek. Ik hoop op die manier jongeren te kunnen helpen door signalen te herkennen, de juiste vragen 
te stellen en alerter te reageren.

Jongerenpsychologe, in 2003 afgestudeerd, heeft een eigen praktijk 
en werkt in een ziekenhuis met chronisch zieke jongeren.

Mijn dochter was 13 jaar toen ze ambulant werd opgenomen in de psychiatrische afdeling van een ziekenhuis voor 
de behandeling van anorexia nervosa. Daar kwam ze voor het eerst in contact met jongeren die zich opzettelijk verwond-
den. Na 2 jaar behandeling gebeurde wat we echt niet verwacht hadden: de anorexia stopte maar een ander probleem dook 
op, zelfverwonding. Hoewel ze haar best deed om dit te verbergen, kwam ik er wel snel achter. De littekens op haar polsen, 
schouders en billen choqueerden me. Ik voelde me als ouder radeloos. Ik zocht op internet informatie maar vond bitter 
weinig. Ik bleef vooral praten met mijn dochter want een oplossing kan je niet forceren. Via een uitzending van Koppen 
XL ben ik bij Imke terechtgekomen… Het gaat nu weer beter met mijn dochter. Ze heeft zich al bijna 4 maanden niet meer 
verwond. Ze vond creatieve uitwegen om haar woede te ventileren, namelijk toneel en dans. Ik weet dat het onderzoek van 
Imke ook andere jongeren én hun ouders kan helpen. Als iedereen een steentje bijdraagt, dan is een aangepaste therapie 
binnenkort voor iedereen toegankelijk.

D. is de mama van een 17 jarige dochter.



De nood is reëel, de oplossing binnen handbereik, het onderzoek is uit de startblokken geschoten. Maar het 
financiële plaatje is nog niet helemaal rond. Voor 2016, 2017 en 2018 zoeken we telkens 15.000 euro om het 
project verder te zetten.

U kan meehelpen aan de realisatie van dit belangrijk onderzoek. Zo investeert u in het welzijn van honderden 
Vlaamse tieners en bouwt u mee aan hun toekomst. Bovendien zorgt u voor een sneeuwbaleffect door de 
vorming van tientallen therapeuten. Tenslotte investeert u in preventie via het specifieke scholenpakket 
dat tegelijk gerealiseerd wordt.

Kunnen we op ú rekenen?

Anderhalf jaar bleef dit mijn goed bewaarde geheim, tot ik het niet meer aankon en het aan mijn ouders als in een roes opbiechtte. 
Ze waren in shock maar hielpen me zo goed en zo kwaad als ze konden. Aanvankelijk probeerden het CLB en de leerlingenbegeleidster op 
school me te helpen, maar dat liet ik als puber niet echt toe. Ik maakte van alles mee: van isolatiecel in psychiatrische instellingen over 
opnames in ziekenhuizen tot buitengegooid worden in instellingen. Ik had het gevoel dat ik jarenlang van het kastje naar de muur werd 
gestuurd. Sinds mijn 19de gaat het stilletjesaan beter.  Ik wil als ervaringsdeskundige mijn steentje bijdragen. Ik denk dat ik een licht kan 
werpen op hoe therapeuten kunnen helpen, hoe ze best reageren en  wat een zelfverwondende tiener denkt en voelt. Het is belangrijk dat 
cliënten en hulpverleners de handen in elkaar slagen. Ik help graag via “mijn expertise” andere jongeren. Dan groeit er toch nog iets moois 
uit mijn verhaal.

Julie, 21 jaar, was 13 jaar toen ze zichzelf voor het eerst verwondde.



Gouden Partner:   15.000 euro per jaar, 3 jaar lang. U staat in voor de totale financiering van de studie.

U geniet van:
• de volledige exclusiviteit op de communicatietools, met o.a. logo op de website www.zelfverwonding.be met 800 unieke bezoe-

kers per maand. En natuurlijk staat u in de kijker op de studiedagen, op al het promotiemateriaal en in de publicaties rond de 
studie,

• een uitnodiging op de 3 highlevel events van VUB: de opening van het academisch jaar, de uitreiking van de eredoctoraten en 
het exclusieve business-event VUB2020,

• een lezing op de plek van uw keuze over de thematiek en stand van zaken van het onderzoek,
• en een jaarlijkse factuur ter waarde van 15.000 euro. 

EXTRA: Tips voor ouders om te leren omgaan met zelfverwonding OF korting op de preventiepakketten voor 3 scholen naar keuze.

Voor 2015 is het budget rond en het onderzoek is uit de startblokken gesprongen. We zijn de weg ingeslagen die 300 Vlaamse jongeren 
en hun omgeving concreet hulp biedt.

U kan echt helpen door dit project financieel te ondersteunen.

Wat krijgt u in return? 
In ieder geval krijgt u het warme gevoel & de zekerheid dat u het verschil maakt in het leven van honderden tieners en hun ouders. Elke 
gift is welkom!

Misschien wilt u zelfs iets meer doen? Dan kan u een heel speciale sponsor, peter of meter worden.



Peter of Meter:   2.000 euro, voor 1 of meerdere jaren.

U ontvangt: 
• een fiscaal attest waardoor u 45% van uw gift kan recupereren via uw belastingsaangifte,
• een uitnodiging voor een lezing over de thematiek en stand van zaken onderzoek door prof. Imke Baetens,
• en tips voor ouders om te leren omgaan met zelfverwonding, 
• indien u dat wenst, vermelden we uw naam op de website bij de schenkers.

Zilveren Partner:   10.000 euro per jaar, 3 jaar lang.

U geniet van:
• een gedeelde vermelding op de communicatietools, 
• een uitnodiging op 2 highlevel events van VUB: de opening van het academisch jaar en de uitreiking van de eredoctoraten,
• een lezing op de plek van uw keuze over de thematiek en stand van zaken van het onderzoek, 
• een jaarlijkse factuur ter waarde van 10.000 euro,
• en tips voor ouders om te leren omgaan met zelfverwonding.

Bronzen Partner:   5.000 euro per jaar, 3 jaar lang. 

U geniet van:
• een  gedeelde vermelding op communicatietools,
• een uitnodiging op 1 highlevel event van VUB, namelijk de opening van het academisch jaar,
• een lezing op de plek van uw keuze over de thematiek en stand van zaken van het onderzoek,
• een jaarlijkse factuur ter waarde van 5.000 euro,
• en tips voor ouders om te leren omgaan met zelfverwonding.
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VUB FOUNDATION Pleinlaan 2 - 1050 Brussel foundation@vub.ac.be www.vub.ac.be/foundation BE51 0013 6779 3562 m.v.v. zelfverwonding gift

Elk partnership is maatwerk. We kunnen bijvoorbeeld een co-brandingactie opzetten of we werken 
samen een programma uit om uw medewerkers of contacten te betrekken bij uw gift. Of misschien 
heeft u zelf een voorstel?

We zitten graag met u rond de tafel om alle mogelijkheden te bespreken. Uw gift kan ook over 
verschillende jaren gespreid worden. Aarzel niet om met ons contact op te nemen.

Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op met:
Prof. Dr. Imke Baetens 
Department of Clinical & Life Span Psychology
Vrije Universiteit Brussel - VUB | Pleinlaan 2 – 1050 Brussel – kamer C247
T +32-(0)2-629 25 28 | E-mail imke.baetens@vub.ac.be   
rekeningnummer BE51 0013 6779 3562 m.v.v. zelfverwonding gift

Alvast bedankt!
Prof. Dr. Imke Baetens

Department of Clinical & Life Span Psychology


