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1. Prevalentie
Evidentie voor onderliggend construct (Orlando ea. 2015) en zelfde 

genetische basis (Maciejewski ea, 2014)

ZVG is significante voorspeller van suïcidaliteit: 3x meer kans! 
(Whitlock ea., 2012)

o.a. Baetens ea., 2011; Muehlenkamp, 2008; …



1. Prevalentie

• Niet – klinische populatie van jongeren tussen 12-18:

• Meta-review (Muehlenkamp et al., 2012): 18%

• In Vlaanderen: 14% (Baetens et al., 2011)

! 9% voorbije jaar, 3% voorbije maand

• In klinische populaties:

• 40-80% (bv: Lofthouse, Muehlenkamp, & Adler, 2008)

1 op 3 ouders is op de hoogte (Baetens et al., 2015);    
Bij 50% is niemand op de hoogte (Baetens et al.,  
2011). 



Bimodale piek (meta-analyse zie Plener et al., 2015)



2. Klinisch beeld
Meisje van 16 jaar met borderline-trekken



• Geslachtsverschillen
• Niet-klinische populaties ♀ ≈ ♂

• Klinische populaties ♀ > ♂

• Co-morbiditeit 
• Niet-klinische populatie:

• Diffuus beeld – niet op niveau van psychopathologie (Baetens ea, 2011)

• Psychologische stress is voorspeller (Baetens et al., 2015)

• In klinische populaties: 
• Grote variëteit aan klinische beelden (borderline, eetstoornissen, 

depressie, ADHD, gedragsproblemen) (Nock et al., 2006)

► trans-diagnostische symptoom  



DSM V (sectie 3): voorstel van criteria
A. In het afgelopen jaar heeft de betrokkene op vijf of meer dagen 
opzettelijk letsel toegebracht aan het eigen lichaamsoppervlak zonder 
suïcidale intentie (bv. zichzelf snijden). 

B. De persoon die zichzelf beschadigt verwacht minstens één van de 
volgende effecten: B1. Het afnemen van negatieve 
gevoelens/gedachten; B2. Het oplossen van een interpersoonlijk 
conflict; B3. Het opwekken van positieve gevoelens. 

C. Het zelfbeschadigend gedrag gaat samen met minstens één van de 
volgende kenmerken: 

C1. Interpersoonlijke conflicten of negatieve gevoelens of 
gedachten; 
C2. er is een periode van preoccupatie met het beoogde 
gedrag; 
C3. De persoon denkt frequent aan zelfbeschadiging, ook
wanneer hij/zij er niet naar handelt. 



DSM V: voorstel van criteria
D. Het gedrag is niet sociaal aanvaard (zoals piercings) en blijft niet 
beperkt tot het krabben aan een korstje of nagelbijten. 

E. Het gedrag of de gevolgen ervan veroorzaken klinisch significant 
lijden of beperkingen in  het psychosociale functioneren. 

F. Het gedrag treedt niet uitsluitend op in het beloop van psychotische  
episoden, intoxicatie door een middel of onttrekking van een middel 
en is geen onderdeel van repetitief stereotiepe  gedrag.

Recent onderzoek wijst uit dat 6.7% van de jongeren (niet-klinische 
populatie) voldoet aan DSM V criteria (Zetterqvist, Lundh, 
Dahlström, & Svedin, 2013) 





3. Risicofactoren

1. Lichamelijk, hormonaal, neurologische groei 
(o.a. amygdala, prefrontale cortex) 

- fysiologische “storm und distress
- verhoogde fysiologische stress (o.a. Plener

et al., 2015; ↑ sociale stress) 
- hogere  pijngrens (Koenig ea., 2015)

2. Ontwikkeling van emotie regulatie, executieve 
functies, identiteits-integratie, ….



3. Risicofactoren

3. Interpersoonlijk: pesten, sub-cultuur (gothic/metal), invloed sociale 
media (o.a. Lewis ea., 2015), gezin (zie workshop)…

4. Triggers: levensingrijpende gebeurtenissen (Baetens et al., 2011)

1. Jongeren met ZVG rapporteren MEER ingrijpende 
levensgebeurtenissen dan jongeren die zichzelf niet verwonden

2. ZVG staat in verband met interpersoonlijke conflicten met andere 
mensen(bv: ruzie met vrienden, problemen met lief), dagelijkse 
stressoren (bv: pesten, problemen om bij te blijven met 
schoolwerk), en familiale stressoren (bv: echtscheiding, 
problemen tussen de ouders)

3. ZVG: seksueel misbruik (45%) en fysieke mishandeling (18%)



4. Protectieve factoren

- SOCIALE CONTACTEN:
- Peers (o.a. Baetens ea., 2011)

- Gezin (o.a. Tatnell ea., 2014; Whitlock ea., 2012) 

- “Vertrouweling” 

CORRIGERENDE HECHTINGSERVARING (bv partner; Levesque ea., 
2010) (bv therapeut; Linehan, 1993)

- ZVG: geïnternaliseerde hechtingsrepresentaties van deficit in 
emotieregulatie (niet beschikbaar, ambivalent)

COMMUNICATIE en HULPZOEKGEDRAG (oa. Whitlock ea., 2015): 
vertrouweling (pro buddy idee)

TRAUMAVERWERKING



Elementen die van belang zijn om te kunnen stoppen (oa. 
Whitlock ea, 2015; Tatnell ea., 2014; Kelada ea., in press):

- STEUN van het gezin (+++)

- Competentie op vlak van emotie regulatie (62.6 %)

- Zelfbewustzijn (38.7 %)

- Relaties met significante anderen (36.0 %). 
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2. Behandeling en begeleiding

1. Evidence-based behandeling van klinische populaties van 
adolescenten 

2. Evidentie voor behandeling van niet-klinische populaties van 
adolescenten

3. Terugkoppeling naar de praktijk: wat is relevant in 
begeleiding en behandeling?



Klinische populatie

• Consistente bevindingen: Dialectische Gedragstherapie
(DGT/DBT)

4 pijlers:

- Individuele psychotherapie (werken met dagboekkaart,  kettinganalyses,...)

- Vaardigheidstraining (kernoplettendheid, emotieregulatie, intermenselijke 
effectiviteit en crisisvaardigheden) 

- Telefonische consultatie (coachinggesprekken)

- Consultatieteam (een specifieke vorm van intervisie). 



Klinische populatie

• Linehan (2015): vernieuwde manual

• Rathus and Miller’s (2015): “DBT Skills Manual for
Adolescents”
• NL: De Bruin, Koudstaal & Muller (2013).

Zeer intensief

Ambulant: kader therapeut?

Niet-klinische populaties?



Niet-klinische populaties

Verschillende meta-reviews (o.a. Robinson, Hetrick, & 

Martin, 2011; Fonagy et al., 2014; Claes et al., 2014; 

Glenn et al., 2014; Washburn et al., 2014) 

concluderen:

“Lack of strong evidence for any effective

intervention and problem of heterogeneity in study

designs and measured outcomes”



Niet-klinische populaties

Sterke indicaties dat zowel gedragstherapie als 

gezinstherapie effectieve behandelingen zijn voor 

ZVG in niet-klinische populaties van jongeren.

Gedragstherapie:

• Functie-analyse

• Holistische theorie

• Emotie-regulatie

• Cognitieve herstructurering

• Gedragsverandering – alternatieve coping

workshop



Niet-klinische populaties

Gezinstherapie
• Groeiende zelfstandigheid in verbondenheid

• Constructief over emoties en moeilijkheden spreken

• Netwerk verruimen

• Ouders ondersteunen: secundary distress

Therapie-mediatoren en –moderatoren zijn 

echter nog niet bekend!

Interventiestudie ZVG   

(www.zelfverwonding.be) 

workshop

http://www.zelfverwonding.be/


2. Behandeling en begeleiding

1. Evidence-based behandeling van klinische populaties van 
adolescenten 

2. Evidentie voor behandeling van niet-klinische populaties van 
adolescenten

3. Terugkoppeling naar de praktijk: wat is relevant in 
begeleiding en behandeling?



Terugkoppeling naar de praktijk

• Slechts 13 a 17%: professionele hulp (Baetens et al., 2011)

• Zelfs al zijn deze jongeren in therapie, vaak de hulpverleners 
niet eens op de hoogte (Kelada, Hasking, Melvin, Whitlock, & 
Baetens, submitted)

BRENG ZELFVERWONDING TER SPRAKE!



Terugkoppeling naar de praktijk

Zelfzorg

Van de hulpverlener





Terugkoppeling naar de praktijk

Epidemie voorkomen: wonden tonen

-wondverzorging?

-sociale media?

-in groepen?

-in therapie



Terugkoppeling naar de praktijk

Wat is doel van therapie?

“I’m actually not [self-injuring] at this point right now and at some point things 
could get overwhelming again and I’ll probably do it and then I’ll feel guilty so I 
[laughs] won’t self-injure for a couple months and then stuff will get overwhelming 
again so I can go several months and then things can get out of control…There was 
a period of time where I had gone for close to a year and half without cutting. So 
that was the longest time that I had ever gone and I was really proud and then I 
screwed up. But it’s kind of a work in progress, you know?” [Female, 22]

(Kelada, Hasking, Melvin, Whitlock & Baetens, in press)



Wat is het doel van therapie?

• Controle

• Ride the wave



Follow-up & symptoomshifting

“Na 3 maanden komt Sarah op follow-up gesprek. Ik kijk er naar 
uit om haar terug te zien. Sarah is 6 maand bij mij in therapie 
geweest omwille van zelfverwondend gedrag (met een 
voornamelijk zelf bestraffende functie). De therapie werd 
succesvol afgerond in juni 2015”…

http://www.ellegirltalk.nl/topic/te-dunne-
bloggers.661988/





Hamza ea., 2012
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Plenaire lezingen:

10u15-11u Identiteitsontwikkeling en zelfverwonding: 

• Prof. Koen Luyckx & Prof. Laurence Claes 

11u30-12u30 De reactie van de hulpverlener

• Dr. Nienke Kool

Workshops:

Reeks A: 13u30-14u30

Reeks B: 14u30-15u30

Afsluitende receptie om 16u


