
1

Wat als zelfzorg zoek is?
Omgaan met zelfverwonding …

Prof. Dr. Laurence Claes – KU Leuven – Faculteit PPW
Laurence.Claes@ppw.kuleuven.be

Literatuur

Inhoud

� Terminologie
� Voorkomen ZVG
� ZVG en co-morbiditeit

� Klinische Symptomen
� Persoonlijkheidsstoornissen
� Traumatische ervaringen
� Gezinsklimaat

� Functies van ZVG
� Behandeling van ZVG

� Patiënt
� Context (gezin, school-besmetting)

� Casuïstiek

Terminologie (1)

Zelfverzorging Zelfbeschadiging

Normaal Abnormaal

Sociaal 

standpunt

Adequaat 

Aanvaard

Inadequaat 

Niet aanvaard

Motief/

Functie

Behouden of bereiken 
van 

schoonheid/gezondheid

Omgaan met persoonlijke 
problemen

Terminologie (2)

Zelfverminking

Zelfverwonding

Zelfbeschadiging
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Terminologie (3)

� Zelfbeschadiging
� Direct of indirect schade aanbrengen aan het eigen lichaam

� Bijv. Diabeticus die zijn dieet niet volgt, …

� Zelfverwonding
� Direct fysiek letsel aanbrengen aan het eigen lichaam, zowel 

aan de oppervlakte van de huid (bijv. zichzelf snijden) als 
inwendig (bijv. naald inslikken)

� Zelfverminking
� Het eigen lichaam letterlijk verminken (bijv. amputatie van 

ledematen)

Terminologie (4)

� Zelfverwonding

� Zichzelf fysiek letsel 
toebrengen zonder de 
intentie om zichzelf van 
het leven te benemen

DSM-5 
Sectie III 
(APA, 2013)

Conceptualisering ZVG (2)
Functionalistische benadering

� Functionalistische of psycho-sociale benadering

� ZVG als een uiting van psychische problematiek 
(communicatieve functie) of 

� ZVG als een manier om hiermee om te gaan 
(probleemoplossende functie)

� Functionele schaal (Vanderlinden & Vandereycken, 1997)

� Relaxatie

� Aandacht

� Stimulatie

� Straf

� Zelfdestructiviteit
-

Voorkomen van ZVG? (1)

� Geen duidelijk antwoord
� Overschatting 

� Bv. inclusie van suïcide(pogingen)

� Onderschatting
� Bv. enkel “snijden” inventariseren
� Bv. enkel kijken naar patiënten die verzorging nodig 

hebben in ziekenhuizen

� Wel duidelijk antwoord
� Meer bij vrouwen dan bij mannen
� Meest frequent voorkomend tijdens adolescentie

� Groot-Brittanië: 1/10 van de 15 à 16-jarigen?
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Voorkomen ZVG in ES? 

� Svirko & Hawton (2007), Claes et al. (2001; 2003)
� Vrouwelijke eetstoornispatiënten:

� AN-R: 13.6%-42.1%

� AN-BP: 27.8%-68.1%

� BN: 26%-55.2%

Patiënten met/zonder ZVG: 
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Patiënten met/zonder ZVG: 
Suïcide gedachten
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Eetstoornispatiënten met/zonder ZVG:
Persoonlijkheidsstoornissen
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Eetstoornispatiënten met/zonder ZVG: 
Traumatische ervaringen/dissociatie

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Emot. Fysiek Seksueel DISQ-Total

TEQ/DISQ

Geen ZVG

ZVG

Eetstoornispatiënten met/zonder 
ZVG: Gezinsklimaat

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Organisatie Contrôle

Geen ZVG

ZVG



5

Functieanalyse
Zelfverwondingsvragenlijst Claes & Vandereycken (2007)

Situatie 
 
Tijdstip? 
 
Waar? 
 
Met wie? 
 
Activiteit 
voordien? 
 

Persoon 
 
Gevoelens? 
 
Gedachten? 

Gedrag 
 
Wat? 
 
 
Waarom? 
 
 
 
 

Gevolgen 
 
Gevoelens? 
 
Gedachten? 
 
Gedrag? 
 
 

 

 

Functieanalyse

Situatie 
 
Tijdstip? 
20u. 
 
Waar? 
Badkamer 
 
Met wie? 
Alleen 
 
Activiteit 
voordien? 
Ruzie    
gemaakt 

Persoon 
 
Gevoelens? 
• Kwaad op 

mezelf 
• Verdrietig 
• In de steek 

gelaten 
 
Gedachten? 
• Ik moet 

mezelf 
straffen  

 

Gedrag 
 
Wat? 
Ik sneed mezelf 
in L-arm met 
scheermesje 
 
Waarom? 
Ik wilde pijn 
voelen en bloed 
zien 
 
 
 
 

Gevolgen 
 
Gevoelens? 
• Opgelucht 
• Kwaad 
 
Gedachten? 
• Nog dieper 

moeten 
snijden 

 
Gedrag? 
• Naar dokter 
 
 

 

 

Holistische theorie ZVG

Uitlokkende gebeurtenis

Individueel: mislukking

Sociaal: ruzie, verlies

Negatieve gedachten:

Ik ben een mislukking, ik haat 
mezelf, ik ben waardeloos

Negatieve gevoelens:

Boosheid, verdriet, onzekerheid, 
verwardheid

Gedachten aan ZVG

Afremmende factoren:

Waardevol contact

In gezelschap zijn

Versnellende factoren:

Alcohol- en/of druggebruik

Vermoeidheid, alleen zijn, stress

Zelfverwonding

Negatieve gevolgen 

(op lange termijn):

Schuld, schaamte, wonde, 
littekens, afwijzing door omgeving

Positieve gevolgen

(op korte termijn):

Afname van spanning, kwaadheid, 
verwarring, zelfbevestiging, gevoel 

van sterkte

Identity 
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Behandeling - onderzoek

� ZVG
� Is niet aan een specifieke stoornis (diagnose) 

gekoppeld →

� Gebrek aan gecontroleerd onderzoek naar 
behandelingseffecten (Hawton e.a., 2004) →

� Nood aan gecontroleerde studies, maar deze 
moeten vertrekken vanuit een goede definiëring 
van ZVG om verwarring met andere types van 
zelfbeschadiging te vermijden

Behandeling – Rationele (1)

� ZVG = Verslaving
� “Ik ben gewoon een junk, verslaafd aan alles dat me kan 

doen helpen vluchten. (…). Ik sta in de GB en zie die 
stomme mesjes en ik begin helemaal te trillen en ik kan 
alleen nog maar denken dat ik ze moet kopen en tegelijk 
van niet, maar ik koop ze toch want ik denk me dan veiliger 
te voelen. Maar dat is niet zo. Want ik wil het niet doen, het 
gaat niet helpen. Het gaat even verdoofd zijn, en dan 
telkens meer tot het weer helemaal misgaat.  (…). Ik heb 
niet genoeg wilskracht. (…). En ik moet stoppen en NU echt 
stappen gaan zetten, maar ik doe het verdomme niet! 
Reden: Verslaafd. Punt. Niks Anders.” 

Behandeling – Rationele (2)

� Gegeven het feit dat we ZVG beschouwen als 
een vorm van verslaving, dienen we ZVG te 
behandelen als elke andere vorm van 
verslaving.
� “Een verslaafde neem je niet onmiddellijk alles af, 

anders komt hij in een crisistoestand; je ontwent 
hem geleidelijk door de verslaving te vervangen 
door een alternatief”. 

Behandeling – team/therapeut (1)

� Van de kant van de therapeut of het 
team staan twee basisregels centraal:

1. Neutrale verzorging:
� wonden moeten behandeld worden op een 

technisch verantwoorde manier (alsof het een 
ongeval betreft)

� doch zonder directe opmerkingen of vragen, 
behalve wanneer die medisch noodzakelijk zijn

� zodra de acute situatie voorbij is en op een meer 
geschikt moment (enkele uren tot enkele dagen 
later) -> open communicatie 

Behandeling – team/therapeut (2)

2. Open communicatie
� het voorval moet besproken worden in een 

therapeutische context met speciale aandacht 
voor de boodschappen die door de patiënt 
worden uitgedrukt

� samen met de patiënt analyseert de therapeut 
de mogelijke functies van het zelfverwondend 
gedrag

Behandeling – Patiënt (1)

� Eerste contact

� Patiënt rapporteert ZVG zelf

� ZVG wordt meegedeeld door een ander 
(bv., vriendin, leerkracht)

� Vermoeden ZVG openlijk bespreken

� Niet beschuldigen, niet minimaliseren, geen 
geheimhouding beloven 

� Wanneer vertrouwensrelatie is opgebouwd 
kunnen volgende stappen ondernomen worden

Copyright Laurence Claes
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Behandeling – Patiënt (2)

� Motiveren

� Voor- en nadelen van het ZVG?
� Als behandelaar niet-oordelend durven luisteren naar de 

voordelen en nadelen van het ZVG

� ZVG is geen gemakkelijke taak -> vele functies -> 
vaak kan ZVG maar losgelaten worden als er 
(gezondere) gedragsalternatieven zijn

� ZVG ineens stoppen?

� ZVG geleidelijk stoppen?

� in overleg met patiënt beslissen

Copyright Laurence Claes

Behandeling – Patiënt (3)

� Functie-analyse

� Situationele, affectieve, en cognitieve 
antecedenten en gevolgen van ZVG in 
kaart brengen

� De eerste keer kan de FA in de sessie 
uitgevoerd worden samen met patiënt

� Self-Injury Questionnaire-Treatment Related 
(Claes et al., 2007)

Copyright Laurence Claes

Behandeling – Patiënt (4)

� Aanpak van intra-persoonlijke functies
� Emotie-regulatie

� Psycho-educatie (emoties zijn noodzakelijk)

� Emotionele exposure (emoties moeten niet leiden tot gedrag)

� Cognitieve herstructurering

� Kritiek (zelf & ander)

� Cognitieve technieken (bv., Beck)

� Gedragsverandering

� leidende principes in de selectie van alternatieven

� makkelijk ter beschikking staan

� schadeloos zijn (voor de patiënt en andere mensen)

� snel leiden tot emotionele ontlading (zonder een trance of 
controleverlies te verwekken)

Copyright Laurence Claes

Emotions

Emotions are our Friends
(Taylor et al., 2015)

� Anger: can give you the strength to stand up for 
something

� Envy: can help you strive for something

� Guilt: can help you change how you act

� Fear: can help us to protect ourselves

� Shame: can help you to be more considerate of 
those you love in the future

� Sadness: can help you to move on

� …

Riding the wave 
(Taylor et al., 2015)

� Try not to block the emotion

� Try not to squash the meotion and keep it buried

� Don’t try to get rid of the meotion

� Don’t push it away

� Don’t try to keep emotion around

� Don’t hold on to it

� Don’t make it any bigger

� Just let it come and go
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Being mindful
(Taylor et al., 2015)

Wise Mind

We need feelings
but we don’t
want them to

take over!

Emotional
Mind

We are led by our
feelings

Reasonable
Mind

We are able to
think in a  

logical way

Mindfulness means purposefully and non-judgementally paying full 
attention to the present moment

Anger <--> Acting out
Anxiety � Exposure

Self-Soothe
(Taylor et al., 2015)

� This  is  a way to bring your emotion down without 
huring yourself and using the power of your senses
� Things you look at … watch the start at night, watch a 

dance performance, do your nails so they are pretty,  …

� Things you listen to … listen to relaxing music, sing your 
favourite song, play an instrument

� Things you smell … buy some essential oills, bake cookies, 
cakes or bread, use your favourite perfume or scent

� Things you taste … have some ice-cream, have a hot 
chocolae or herbal tea, …

� Things you touch … stroke a cat/dog/hamster, cuddle a soft 
cushion, hug someone, …

Cognitions

Cognitions
(Taylor et al., 2015)

� Negative automatic thoughts
� These usually appear as words (or images) in our heads

� ‘Rules for living’ or Conditional assumptions
� Assumptions often occur as ‘if …  then’ statements and sound 

like general rules

� Core beliefs
� These develop from our beliefs about the world, others and 

ourselves that we  pick up as we grow up

� Thought detective

Cognitions
(Taylor et al., 2015)

� Thought Distortions

� Black-and-white thinking

� Total success or complete failure

� Jumping to conclusions

� Mind-reading? Fortune-telling?

� Overgeneralising

� Everyone else is better than me …

Cognitions
(Taylor et al., 2015)

� Should/must/ought

� I must do better!

� Blaming yourself

� It is my fault that …

� Thought Challenging: Balanced thinking: 
looking for evidence to support and challenge 
our thoughts
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What else can I do?
(Taylor et al., 2015)

� Alternative behaviors …

� leidende principes in de selectie van 
alternatieven

� makkelijk ter beschikking staan

� schadeloos zijn (voor de patiënt en andere 
mensen)

� snel leiden tot emotionele ontlading 
(zonder een trance of controleverlies te 
verwekken)

Problem Solving
(Taylor et al., 2015)

1. Identify what is the problem

2. List every possible solution

3. Assess each possible solution

4. Choose the best solution or 
combination of solutions

5. Plan how to caryr out the best 
solution

6. Review how it’s going

Behandeling – Patiënt (5)

� Aanpak van interpersoonlijke functies

� Psycho-educatie aan ouders/siblings

� Omgeving leren � ZVG = non-verbale hulpkreet

� Patiënt leren ‘verbaal’ en ‘rechtstreeks’ 
communiceren (bv., module interpersoonlijke communicatie � Linehan)

� Aanpak van co-morbide pathologie

Copyright Laurence Claes

Behandeling – Patiënt (6)

� Hervalpreventie
� ZVG opgeven is een proces van vallen en opstaan

� Patiënt dient triggers te leren identificeren �
gezonde gedragsalternatieven toepassen

� Indien patiënt uitglijdt,
� is dit geen probleem als hij/zij gezonde 

gedragsalternatieven kan activeren

� indien dit niet lukt, dan steunnetwerk (bv., ouders, 
vrienden, therapeut) activeren

Copyright Laurence Claes

Behandeling – Patiënt (7)

� Crisisplan

� Welke stappen nemen indien er zich een crisis voordoet? 
(stappenplan)

� Ik ben geen voorstander van een contract om ZVG te 
verbieden

� NEUTRALE Wondverzorging

� Beperkte beschadiging

� Zelf leren verzorgen + check-up bij huisarts

� Ernstige verwonding

� Huisarts (met wie afspraken werden gemaakt)

� Spoedeisende hulp

Copyright Laurence Claes

Behandeling – Patiënt (8)

� ZELFZORG

� Doorheen de ganse behandeling van ZVG 
zijn “Respect voor zichzelf” en “Zelfzorg” 
belangrijke thema’s

� Hulpverlener mag ook grenzen stellen

� Zelfzorg is de boodschap voor de 
patiënt en de hulpverlener

Copyright Laurence Claes
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ZVG op school (1)

� Zelfverwonding … de eerste lijn

� Uitgegleden met een mes
� Klasse, Nr. 158, Oktober 2005

� Michel Van Laere in samenwerking met Laurence 
Claes en Walter Vandereycken

Copyright Laurence Claes

ZVG op school (2)
Op individueel niveau 

1. Wat doe je best niet?
1. Negeren

2. Minimaliseren en afschilderen als een trend

3. Problematiseren of beschuldigen

2. Wat doe je best wel?
1. Begin niet onmiddellijk te preken

2. Vraag de leerling een zelfonderzoek te starten

3. Beloof geen geheimhouding

4. Zoek samen naar alternatief gedrag

5. Ga samen op zoek naar de oorzaken van het 
zelfverwondend gedrag !!!!

Copyright Laurence Claes

ZVG op school (3) 
Op schoolniveau

� Laat je informeren door specialisten

� Zorg dat een centraal meldpunt is waar 
leerkrachten terecht kunnen met 
vermoedens (bijv. turnleerkrachten)

� Bouw leerlingbegeleiding goed uit

� Maak krassen en snijden bespreekbaar 
in context van zelfzorg

Copyright Laurence Claes

ZVG op school (3) 
Ouders?

� Breng je de ouders op de hoogte?
� Tot de leeftijd van 12 is het CLB verplicht 

om ouders te betrekken en de goedkeuring 
te vragen om een begeleiding te starten.

� Tenzij vermoed wordt dat die thuissituatie 
eerste hulp onmogelijk maakt (bv. misbruik 
intra-familiaal)

� Probeer de cliënt zelf zover te krijgen dat 
hij/zij de ouders zelf inlicht 

Copyright Laurence Claes

Dank voor uw aandacht !


