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VOORWOORD

Beste ouder,
Dit leer-/werkboek is voor jullie. Omdat jullie
verdriet, pijn en onmacht ook gehoord mag
worden.
Dit leer-/werkboek biedt informatie, (h)erkenning
en zet aan tot reflectie. Ook is zelfzorg een
belangrijk thema omdat het zo belangrijk is voor
ouders.
Weet als ouderzijde dat je niet alleen bent, dat er
meerdere ouders met dezelfde problemen
worstelen.

Kracht, dat wens ik jouw toe,
Niet in spieren, pezen of botten.
Maar op een plek die er echt toe doet,
De kracht van binnen die alles kan overwinnen.
Het is niet iets wat ik kan geven,
Het is iets wat jij al bezit.
In deze moeilijke tijd is het deze kracht,
Deze kracht die het verschil kan maken.
Ik wil je laten weten,
Dat wat er ook gebeurt.
Ik geloof in deze kracht,
Dat dit weer een lichtje in het duister zal laten
schijnen.
(Gedicht van Mayra, 2014)
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WAAROM EEN LEER-/WERKBOEK?

Op aanvraag van Stichting Zelfbeschadiging is er in 2020-2021 een onderzoek
gedaan naar de behoeftes van ouders van kinderen die zichzelf beschadigen.
Doormiddel van een enquête, interviews en theorie is onderzocht waar ouders
behoefte aan hebben als het gaat om zorgen voor zichzelf en zorgen voor het
kind. Uit dit onderzoek kwam een aantal concrete punten en zo is dit document
tot stand gekomen.
In het leer-/werkboek staat informatie over zorgen voor het kind en zorgen voor
jezelf. De informatie wordt aangevuld met ‘do’s’ en ‘don’ts'. Daarnaast wordt er
informatie gegeven over waar ouders terecht kunnen voor hulp en/of
naastencontact. Dit zal overzichtelijk worden weergegeven zodat ouders
gemakkelijk de volgende stap kunnen zetten wanneer zij daar klaar voor zijn.
Per hoofdstuk worden er vragen aan de ouder voorgelegd over het onderwerp
van het betreffende hoofdstuk. Hierdoor wordt de ouder uitgedaagd om in
metapositie (helikopterview) te gaan en echt na te denken over het onderwerp
met als doel dat de ouder en kind in contact komen door met elkaar in gesprek te
gaan.
Het doel van het leer-/werkboek is dus om ouders te informeren, door te
verwijzen en te activeren om over zelfbeschadiging in gesprek te gaan maar ook
om te wijzen op het belang van zelf zorg. Daarnaast kunnen ouders (h)erkenning
vinden in dit document.
Laat Stichting Zelfbeschadiging vooral weten wat je van dit leer-/werkboek vindt!
Geef je feedback door aan stichting@zelfbeschadiging.nl
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Wat is zelfbeschadiging?
contextinformatie over het onderwerp

Opdracht
Wat weet u zelf al van zelfbeschadiging?

Heeft u bepaalde vooroordelen over zelfbeschadiging?

Welke gevoelens roept zelfbeschadiging bij u op?

4

Wat is zelfbeschadiging?
contextinformatie over het onderwerp

Alle gedragingen die doelgericht leiden tot
het verwonden van je lichaam is
zelfbeschadiging. Dit kan zich uiten in
snijden, steken, bijten, branden, krabben,
haartrekken, stoppen met eten, en zo zijn er
nog veel meer mogelijkheden (Wijne, 2004).
Men kan zichzelf eenmalig beschadigen of
herhaaldelijk. Wanneer het herhaaldelijk is
kan het een gewoonte of een (bijna)
onbeheersbare drang worden (Draijer,
2001).

Zelfbeschadiging is een
overlevingsmechanisme. Het kan vele
oorzaken hebben en wordt ingezet op
het moment dat iemand overspoeld
raakt door psychische en emotionele
pijn. Het is belangrijk om in gedachten
te houden dat iemand dit niet doet om
jou te kwetsen. Iemand die zichzelf
beschadigt kan even niet anders.
Functies van zelfbeschadiging kunnen
zijn: heftige gevoelens uiten, helpen
om erger te voorkomen, zichzelf
straffen, zichzelf bewijzen, zelfcontrole
uit oefenen, weer iets voelen of juist
niets voelen, niet de emotionele pijn
hoeven voelen, zichzelf onaantrekkelijk
maken, aandacht en hulp vragen voor
achterliggende problemen

Er kunnen meerdere
aanleidingen zijn voor
zelfbeschadiging. Sommige
mensen doen het bijvoorbeeld
om zichzelf te straffen. Het kan
ook zo zijn dat er opgekropte
ondragelijke gevoelens ineens
exploderen. Door jezelf dan te
beschadigen neemt de spanning
af. Een andere aanleiding zou
kunnen zijn dat er stemmen in je
hoofd zijn die jou vertellen dat je
jezelf moet beschadigen (Wijne,
2004). Er zijn nog veel meer
redenen voor zelfbeschadiging
waaronder: Gepest worden,
dissociëren, verlies/rouw,
machteloosheid en
eenzaamheid, (Wijne, 2004).

Volgens het Trimbos instituut heeft 15%
van de adolescenten zichzelf ooit
beschadigt (Nederlands Jeugdinstituut,
2019). Een exact percentage van jongeren
die zichzelf beschadigen is niet bekend
omdat het veelal onder de radar gebeurt.
Daarnaast rust er een taboe op
zelfbeschadiging hierdoor is er veel
onwetendheid en daaruit vloeien
misopvattingen (de Klerk, van Emmerik, &
van Giezen, 2010). Een veel voorkomende
misopvatting is dat zelfbeschadiging sterk
samenhangt met suïcide, dit is echter vaak
helemaal niet het geval (de Klerk, van
Emmerik, & van Giezen, 2010).
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Wat is zelfbeschadiging?
contextinformatie over het onderwerp

Opdracht
Zelfbeschadiging ontstaat zelden zomaar. Het heeft
een oorzaak. Het is belangrijk om te weten wat er bij
iemand speelt.
De volgende vragen kunt u aan uw kind stellen:
Hoe voel jij je voordat je je zelf beschadigt?

Hoe voel jij je nadat je je hebt beschadigd?

Is er een aanleiding geweest?

Het is belangrijk om de vragen zonder enig vooroordeel te
stellen. Daarnaast kan het zijn dat uw kind nog niet aan praten
toe is. respecteer dit en kom er later op terug. Laat vooral
weten dat u beschikbaar bent om te praten maar forceer niks
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Hoe om te gaan met zelfbeschadiging?
Do's en don'ts

Do: geef de
ruimte
Hoewel het begrijpelijk is dat je als ouder niets
liever wilt dan dat je kind stopt met zichzelf
beschadigen, is dit niet altijd (op korte termijn)
realiseerbaar. Soms is iemand er nog niet aan toe
om hulp te zoeken of om de zelfbeschadiging los
te laten. Iemand kan op allerlei manieren en
terreinen vooruitgang boeken en zelfbeschadiging
in sommige periodes toch nodig hebben.
Het is belangrijk om in gedachten te houden dat
iemand dit niet doet om jou te kwetsen. Iemand
die zichzelf beschadigt kan even niet anders.
Laten blijken dat je iemands
overlevingsstrategieën respecteert, ook al vind je
het moeilijk om te zien, kan veel steun aan iemand
geven.

Do: Herken de
ernst van het
lijden
Meestal is zelfbeschadiging het resultaat van zeer
intense en heftige emoties waarop iemand met
geen enkele andere manier om weet te gaan. Het
is belangrijk dat je je realiseert hoeveel
emotionele pijn de ander heeft en hoe wanhopig
hij/zij zich vaak voelt. Erken de boodschappen in
de littekens en verwondingen van de persoon.
Doordat je de ernst van zijn of haar lijden kent en
daarvoor empathie hebt, zal de communicatie en
band met de ander zeker vergroten. Wees niet
bang om over het lijden te praten. Sta de ander
toe dit verbaal te uiten.

Don't:
verbieden
Hoewel dit waarschijnlijk moeilijk en
frustrerend is, probeer de
zelfbeschadiging niet te verbieden.
Regeltjes, verplichtingen, wat je wel en
niet zou moeten doen, beperken de
keuzevrijheid. Vragen of eisen van
iemand om zich niet te verwonden
werkt meestal averechts. Vaak worden
mensen dan alleen beter in het
verbergen van hun zelfbeschadiging.
Omdat zelfbeschadiging vaak een
manier is om intense gevoelens te
verminderen als niks anders helpt, is
het essentieel dat hij of zij die optie
heeft. Hoewel het ontzettend moeilijk
kan zijn nieuwe wonden te zien blijft
het belangrijk de ander te steunen en
geen beperkingen op te leggen.

Don't:
negeren
Het negeren van
zelfbeschadiging zorgt er niet
voor dat het ophoudt, dat
zelfbeschadiging bestaat is
duidelijk. Door te doen alsof het
niet bestaat maak je het vaak
alleen maar erger en het maakt
degene die zichzelf beschadigt
heel eenzaam.
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Hoe om te gaan met zelfbeschadiging?
Do's en don'ts

Do: Houd je eigen
grenzen in de
gaten
Waak over je eigen grenzen als ouder zijnde. Het is
belangrijk dat je genoeg tijd vrij maakt voor je
eigen dingen in het leven zoals hobby's en sport.
Plan ook genoeg tijd in om iets voor je zelf te
doen, om te ontladen en/of om te ontspannen
Geef je kind ook vooral de verantwoordelijkheid
over de zelfbeschadiging. Het is zijn of haar
lichaam, zij hebben daar verantwoordelijkheid
over. Een voorbeeld van verantwoordelijkheid
geven is om je kind zelf naar een dokter of eerste
hulp te laten bellen als hij/zij een wond heeft.

Don't : Controleren
op wonden

Je kan vragen aan je kind of je de wonden mag zien
en/of deze nog verzorging nodig hebben. Vraag dit
vanuit interesse en niet vanuit boosheid.
Accepteer als het kind nee zegt. Laat dan vooral
weten dat je deur openstaat wanneer het kind wel
hulp nodig heeft bij wonden.
Controleren op wonden is begrijpelijk maar doe
het niet. Hierdoor kan het zijn dat je kind juist
meer gaat verbergen.
Tip: Geef je kind een eigen verbanddoosje.
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Het gesprek aangaan over zelfbeschadiging
Do's en don'ts

Do: Grenzen afspreken
Als je samen gaat praten over zelfbeschadiging is
het belangrijk om samen te kijken waar jullie
grenzen liggen. Wat vindt iemand prettig in het
gesprek en wat niet. Het niet zo dat je jouw
gevoelens over de zelfbeschadiging niet kan
bespreken. Je kan aangeven dat het je verdriet doet
of bijvoorbeeld bang maakt. Maar let erop hoe je dit
zegt. Spreek vanuit de “ik-vorm” en praat de ander
geen schuldgevoel aan.

Do: Laat weten je er bent
Door duidelijk te maken dat je erover wilt
praten, dat je er graag wilt zijn voor de ander,
zet jij de deur in ieder geval open. Dit kan het
voor het kind makkelijker maken om erover te
beginnen.

Do: Kies het juiste moment
Praten over zelfbeschadiging is vaak niet makkelijk.
Het roept allerlei gedachten en gevoelens op.
Boosheid, angst en machteloosheid zijn gevoelens
die veel ouders ervaren. Deze gevoelens zijn niet
slecht of verkeerd. Het kan alleen voor degene die
zichzelf beschadigt heel heftig zijn om te merken.
Het is belangrijk om een plek te hebben waar je
deze gevoelens kwijt kan. Als je samen wilt praten
over zelfbeschadiging doe dit dan op een moment
dat voor jullie allebei goed is, dus niet als je vol zit
van boosheid of verdriet.

Don't: Gesprek opdringen
Het kan zijn dat je kind (op dat moment) er
niet over wil praten. Uiteraard is dat dat
heel vervelend voor jou als ouder maar
ook hier geldt dat dwingen of boos
worden waarschijnlijk alleen een averechts
effect heeft.

Don't: Oordelen
Praten over zelfbeschadiging is daardoor voor
veel mensen niet vanzelfsprekend. Door aan
iemand die zichzelf beschadigd te laten weten
dat hij/zij er met jou over kan praten zonder
bang te hoeven zijn veroordeeld te worden kan
je een groot verschil maken. Je kan daarmee de
schaamte- en schuldgevoelens helpen te
doorbreken

Tip!

Sommige mensen vinden het prettig om
het gesprek aan te gaan tijdens een
activiteit omdat de focus dan minder ligt
op het praten. Het gesprek beginnen
tijdens een wandeling of gewoon tijdens
het tv kijken zijn hier voorbeelden van 9

Verhaal ervaringsdeskundige
J. heeft zichzelf beschadigd.

Ik was al een tijdje depressief en ik kon nergens echt mijn ei kwijt. Ik had
het gevoel dat niemand mij begreep en dat ik er alleen voor stond. Dit
voelde heel eenzaam. Daarbij kwam dat ik mijn trauma's niet verwerkt
had. Deze opeenstapeling zorgde voor ontzettend veel verdriet, frustratie
en onmacht in mijn hoofd en lichaam. Ik kon nergens naar toe met deze
gevoelens dus besloot om ze op mezelf te uitten. Dit deed ik door mezelf
te snijden met een mes in mijn been. Wanneer ik deed dit verliet alle
spanning mijn lichaam en was mijn hoofd even leeg. Dit duurde echter
maar een minuut of 5 want daarna voelde ik me heel schuldig. Ik
schaamde me voor wat ik mezelf en mijn familie aandeed. Desalniettemin
werkte het snijden verslavend.
Al vrij snel liet ik het aan mijn moeder zien. Zij reageerde heel geschokt en
verdrietig. Ze beval me dat ik het nooit meer mocht doen en nam de
mesjes in beslag. Mijn vader vond het vooral stom, hij kon niet begrijpen
waarom ik zoiets zou doen.
Verder is er eigenlijk nooit echt over gesproken. Ik denk dat het voor mijn
ouders te moeilijk was om onder ogen te zien. Zelf ben ik er ook nooit
meer over begonnen want ik was bang dat ze zouden oordelen.
Toen ik in zag hoe veel pijn andere mensen hadden van wat ik mezelf
aandeed, ben ik gestopt ondanks dit heel moeilijk was.
Op een gegeven moment kreeg ik een psycholoog waarmee ik goed kon
praten. Hierdoor ben ik zelf ook opener geworden richting mijn ouders
toe. We kunnen veel beter over mijn depressie en zelfbeschadiging praten.
Ik denk dat een goede hulpverlener echt de key is, ook voor ouders.
Ik neem mijn ouders niks kwalijk over hoe ze destijds reageerden. Het is
ook een verdomd lastige situatie en niemand kan je hierop voorbereiden.
Wel had ik graag gewild dat ze meer hun best deden om zelfbeschadiging
te begrijpen, om informatie erover te zoeken.
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Verhaal ervaringsdeskundige

Opdrachten
De volgende vragen gaan over het
verhaal van ervaringsdeskundige J.
Deze vragen zou u eventueel samen
met uw kind kunnen doornemen en
beantwoorden
Zijn er dingen die u als ouder herkent uit het verhaal?

Zijn er dingen die uw kind herkent uit het verhaal?

Wat neemt u mee uit het verhaal?
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Wat doet zelfbeschadiging met ouders?

Wanneer je als ouder ontdekt dat je kind zichzelf beschadigt, voel je je overspoeld
met emoties zoals boosheid, verwarring en verdriet. Ouders van kinderen die zichzelf
beschadigen komen voor zowel praktische als emotionele uitdagingen te staan.
Uit onderzoek is gebleken dat ouders vaak hun eigen behoeftes wegcijferen om zich
te storten op de zorg van hun kind (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, 2008).
Ouders uit dit onderzoek van The British Journal of Psychiatry, wordt het gevoel van
‘’het lopen op eierschalen’’ beschreven (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, 2008).
Daarnaast beschrijven de ouders sterke blijvende emoties zoals shock, schuldgevoel,
teleurstelling en angst. Ook ervaren de ouders een sterk gevoel van verdriet en
verliesgevoelens/rouw (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt, 2008). De ouders uit
dit onderzoek worstelen met de emotionele impact van de zelfbeschadiging bij hun
kind en hebben het gevoel dat zij hun eigen behoeftes aan de kant moeten schuiven
en hun manier van leven moeten aanpassen (Oldershaw, Richards, Simic, & Schmidt,
2008).
In een ander onderzoek was sterk te zien dat depressie vaak voorkomt bij ouders van
kinderen die zichzelf beschadigen. Ouders beschreven het als het gevoel ‘’versleten’’
te zijn (Ferrey, et al., 2015). Ook de stress van het omgaan met het zelfbeschadigende
gedrag van hun kind zorgt voor psychische problemen bij sommige ouders uit het
onderzoek (Ferrey, et al., 2015). Een veel voorkomende angst bij ouders uit dit
onderzoek is de angst dat zij als ouders iets niet goed hebben gedaan of juist iets
hebben gedaan om het zelfbeschadigende gedrag te veroorzaken (Ferrey, et al.,
2015). Ook kan de stress die de situatie meebrengt andere problemen binnen het
gezin meebrengen zoals huwelijksproblemen (Ferrey, et al., 2015). Een andere groot
thema wat speelde bij de ouders uit dit onderzoek is sociale isolatie, mede dankzij het
gevoel dat ouders hun situatie strikt privé moeten houden. Dit hing vaak samen met
het gevoel van schaamte, schuld en de angst van wat andere mensen ervan zouden
vinden (Ferrey, et al., 2015). ‘’Hoe langer je wacht met open zijn over je situatie, hoe
moeilijker het is om er mee om te gaan’’ zegt een ouder uit dit onderzoek.

Wat herkent u uit het bovenstaande?
.......................................................................................................
.......................................................................................................
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Ervaringsverhaal ouder H.
H. heeft een kind dat zichzelf beschadigt

Ik ben moeder van 4 dochters. Mijn oudste dochter beschadigd zichzelf, daar heb ik al 6 jaar mee te maken.
Het was een enorme zoektocht naar passende hulpverlening. Ze heeft PTSS, complex trauma.
Ik ben als moeder tegen de dikste muren aangelopen die je bedenken kunt in de hulpverlening. Van crisis- naar
crisisafdeling gewandeld en eindelijk nu op een plekje gekomen, weliswaar op een crisisafdeling, waar men
haar durfde te behandelen, dan wel stabiel te houden. Daar heb ik als moeder enorm voor moeten vechten als
naaste. We zijn nu wachtende op een vervolg plek. Er zijn 4 instellingen in Nederland die haar de behandeling
kunnen geven die zij nodig heeft en dan kun je je voorstellen dat de wachttijden hiervoor meer dan een jaar
zijn. Dus het is eventjes uitzingen.
Op het gebied van zelfbeschadiging heb ik zo beetje alles al meegemaakt van wat je mee kan maken, zoals
suïcide en andere vreselijke dingen. Mijn dochter komt niet meer thuis en dat heeft mij de ruimte gegeven om
alle gebeurtenissen die plaats hebben gevonden een plaats te geven door het volgen van therapie en dat heeft
mij doen besluiten om de kennis en ervaring die ik heb over zelfbeschadiging in te zetten om anderen te helpen.
Ik geef voorlichting aan zorgprofessionals, ik organiseer naastenbijeenkomsten en ik doe kantoordiensten. Dat
is een missie geworden eigenlijk want de naasten, de broers, zussen, of opa’s, oma’s, vrienden is een vergeten
groep binnen hulpverleningsland. Voor degene die zichzelf beschadigt staat een kring van hulpverleners heen,
goed of niet goed maar de naasten die zijn vaak wel een onderschoven kindje.
Ik doe het alleen met vier kinderen en ik had een prachtig bedrijf, ik ben hovenier van origine en dat heb ik
moeten stoppen om voor mijn kind te zorgen. Toen kreeg ik ook enorme inkomsten achteruitgang en dat heb
ik ook wel geweten toen ik bij de gemeente moest aankloppen. Dus toen kreeg ik wel een bak stress erbij en het
was heel moeilijk om daar overeind in te blijven staan want je gaat zo twijfelen aan jezelf. Heb ik het wel goed
gedaan? Heb ik goeie keuzes gemaakt? Noem allemaal maar op. En toen was er een wijkteam in de buurt die
kijkt naar gezinnen die niet zo makkelijk hebben. Daar heb ik toen aangebeld van ja, dit is de situatie met mijn
gezin en ik heb hulp nodig. Gewoon vanuit het niets, vanuit een paniek reactie. Zij hebben naar mijn situatie
gekeken en ze vielen van ellende van hun stoel en hebben gelijk doorgepakt. Toen was het binnen een week
geregeld. Als ik hun niet had gevonden waren de consequenties van het stoppen met werken en het voor je
kinderen zorgen gewoon zwaar uit de hand gelopen. Dat zijn dingen waar ik tegenaan ben gelopen. Het zwaar
over grenzen gaan. Je loopt elke keer heel dapper te roepen als ouder: ‘’Dit is mijn grens’’ maar toch dender je
daar zwaar overheen. Zeker als de zelfbeschadiging toeneemt. Op een gegeven komt je in een cirkel en ja vind
daar maar eens een gat. Dat is door buffelen en op je tandvlees lopen en dan maar hopen dat je iemand tegen
komt die naast je komt staan.
De zelfbeschadiging is en blijft van je kind en dat is al heel vreselijk want het is jou kind die het doet. Als ouder
heb je dan 2 rollen; je bent hulpverlener en ouder. Dat gaat met elkaar verkleven. De meest veilige haven zijn je
ouders en ik heb veel te lang dingen in stand gehouden voor haar. Op een gegeven moment dacht ik: ‘’dit kan
niet en je moet op eigen benen gaan staan’’ Het moet gewoon weer een gezonde situatie worden en dat
betekent inderdaad dat je je kind moet leren dat ze op haar eigen benen moet gaan staan.
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Ervaringsverhaal ouder

Opdrachten
Wat herkende u uit het verhaal van de ouder?

Wat kunt u meenemen uit het verhaal van de
ouder?
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Ervaringsverhaal ouder ..
Uw eigen verhaal op papier..

Opdracht: Schrijf uw eigen ervaringsverhaal. Het
opschrijven van uw eigen verhaal kan confronterend zijn
maar het kan ook helend werken.
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Het belang van zelfzorg

Doordat ouders hun eigen behoeftes wegcijferen om voor hun kind te
zorgen, komt zelfzorg vaak op de achtergrond. Zelfzorg omvat alles wat je
doet om voor jezelf te zorgen (Glowiak, 2020). In moeilijke situaties zoals
bijvoorbeeld het verliezen van je baan, een echtscheiding, maar ook
wanneer je kind zichzelf beschadigt, is zelfzorg juist heel belangrijk
(Glowiak, 2020). Het niet goed voor jezelf zorgen kan grote gevolgen
hebben zoals het krijgen van een burn-out, depressie, angstproblemen en
wrokgevoelens. Uit onderzoek is gebleken dat het regelmatig zorgen voor
jezelf angst, stress en depressie verminderd/elimineert, concentratie en
energieniveau verbetert, frustratie en woede minimaliseert en het geluk
verhoogt (Glowiak, 2020).
Er zijn 3 soorten methodes voor zelfzorg: fysiek, relationeel en cognitief
(Shannon, Simmelink-McCleary, Im, Becher, & Crook-Lyon, 2014). Uit
onderzoek is gebleken dat deze 3 methodes van zelfzorg het beste effect
hebben op mensen die moeten dealen met traumatische gebeurtenissen.
Voorbeelden van fysieke zelfzorg zijn hardlopen, dansen, yoga maar ook
het uitlaten van de hond wordt gezien als een manier van zelfzorg
(Shannon, Simmelink-McCleary, Im, Becher, & Crook-Lyon, 2014).
Daarnaast zijn ademhalingsoefeningen, creatief bezig zijn en het krijgen
van genoeg slaap goed als je beter voor jezelf wilt zorgen in stressvolle
situaties (Shannon, Simmelink-McCleary, Im, Becher, & Crook-Lyon, 2014).
Voorbeelden van Cognitieve zelfzorg zijn: Het lezen van een boek of
tijdschrift, films en/of series kijken, muziek luisteren, enzovoorts (Shannon,
Simmelink-McCleary, Im, Becher, & Crook-Lyon, 2014)..
Voor ouders van kinderen die zichzelf beschadigen blijkt relationele
zelfzorg het beste te werken. Deze manier van voor jezelf zorgen betreft
het delen van je gevoelens en je ervaringen met vrienden, collega’s, familie
of anderen. Vooral het lotgenotencontact/naastencontact wordt door
ervaringsdeskundigen als waardevol en helpend gezien.
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Het belang van zelfzorg
Uw eigen verhaal op papier..

Opdracht: Het is belangrijk dat u regelmatig tijd vrij
maakt voor zelfzorg. Zie de vorige bladzijde en vul de
onderstaande vragen in.

Welke vorm van zelfzorg past het beste bij u?

Welke activiteiten kunt u ondernemen om even te ontspannen. (Dit hoeft
niet iets groots te zijn)

Zijn er mensen in uw omgeving die u kunnen ondersteunen zodat u
meer tijd kan vrij maken voor zelfzorg?
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Naastencontact
Wat is het?

Naastencontact is hetzelfde als lotgenotencontact maar vanuit Stichting
Zelfbeschadiging worden deze twee gescheiden. Lotgenoten zijn mensen
die zichzelf beschadigen en naasten zijn ouders, broertjes, zusjes, vrienden,
opa's, oma's, enzovoorts. Ook dit zijn lotgenoten van elkaar en kunnen veel
aan elkaar hebben.
Met naastencontact wordt het ondersteunende contact tussen mensen
genoemd die in een gelijksoortige situatie zitten. Aan dit contact komen
vaak geen professionele hulpverleners te pas. Herkenning, erkenning en
emotionele steun staan tijdens dit contact centraal. Dat maakt dat
lotgenotencontact echt een vorm is van zelfzorg/zelfhulp (Gelen & Bous,
2016). Lotgenotencontact werkt preventief bij het gaan naar de
professionele hulpverlening, omdat het delen van gevoelens, tips,
ervaringen en kennis helpt bij het herstel (Gelen & Bous, 2016). Het fijne
van lotgenotencontact is dat het laagdrempeliger en vrijblijvender is dan
professionele hulp. Er zijn geen wachtlijsten en geen toelatingscriteria
(Gelen & Bous, 2016). Deelnemers zijn vrij in wat en wanneer ze iets delen.
Ouders zeggen het volgende over het contact met andere ouders:
“Dat is heel fijn dat mensen aan één woord genoeg hebben. Dat is gewoon heel
prettig als ouder dat je er gewoon met iemand over kan communiceren, dat je
de helft niet hoeft uit te leggen.”
“Ik heb contact gehad met iemand van de stichting, een ouder, een naaste en
dan merk je dat er zoveel herkenning is en sommige dingen durf je bijna niet
hardop te zeggen en dat kun je met zo iemand wel bespreken. Iemand die het
snapt en dat is met je eigen vrienden al lastiger.''
“Ik sprak met een andere moeder met een dochter, die nu ook 23 jaar is en die
ook eerder altijd gesneden had en ik vertelde over mijn proces en zij over hare.
En zij was gewoon net even wat verder dan ik. Daar heb ik veel van geleerd. Daar
kon zij heel veel dingen over vertellen. Daar heb ik heel veel aan gehad. Ja, ik was
daar toen heel erg blij mee.
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Naastencontact
Waar is het?

Stichting Zelfbeschadiging
Stichting Zelfbeschadiging organiseert regelmatig bijeenkomsten en
voorlichtingen voor lotgenoten, naasten en professionals.
Ze houden een bijeenkomst met een beperkt aantal mensen, zodat je ruimte
hebt om van alles te vragen en er met elkaar over te praten.
De avond wordt begeleid door vrijwilligers van de stichting: iemand die zelf
naaste is en iemand die zichzelf beschadigd heeft. Beiden zijn in staat afstand te
nemen van hun persoonlijke situatie en met anderen mee te denken en mee te
leven.
Zij geven informatie over zelfbeschadiging en hoe je degene die zichzelf
beschadigt, kunt helpen. Daarnaast is er voldoende ruimte voor een eigen
inbreng.
Voor meer informatie: https://www.zelfbeschadiging.nl/

Stichting Zebra

Stichting Zebra verzorgt ouder- en naastenavonden voor mensen die in hun
directe omgeving te maken hebben met iemand die zichzelf beschadigt. Wat
helpt wel? Wat helpt niet? Wat kun je doen? En hoe ga je om met je eigen
gevoelens?
Een interactieve voorlichting waarbij zowel feiten, achtergrondproblematiek,
ervaringsverhalen als uw eigen verhaal en vragen onderdeel van de avond
zijn.
Zij bieden ook opvolgbijeenkomsten aan. De opvolgbijeenkomsten zijn voor
de ouders en naasten die op een eerdere ouder/naastenbijeenkomst zijn
geweest en even willen sparren over hoe het nu gaat of behoefte hebben
aan contact met andere ouders.
Voor meer informatie: https://zebravoorlichting.nl/
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Naastencontact

Opdracht: naastencontact helpt ouders om
(h)erkenning te vinden. Daarnaast kunnen
ouders onderling waardevolle tips en
ervaringen delen. Vul de volgende vragen in.

Wat kunt u leren van andere ouders?

Wat kunnen andere ouders van u leren?

Welke waardevolle ervaring(en) kunt u delen met andere ouders?
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Contactgegevens
Wanneer je op een laagdrempelige manier je verhaal kwijt wilt, advies wilt en/of
hulp wilt, kan je gebruik maken de onderstaande contactgegevens. Voor
professionele hulp voor jezelf, raadpleeg de huisarts.

MIND Korrelatie
Beschadigt een dierbare zich en ben jij op zoek naar een persoonlijk
advies hierover? De psychologen en maatschappelijk werkers van
Korrelatie helpen je graag verder. Zij luisteren, adviseren en
verwijzen zo nodig door naar passende hulp. Je kan met ze bellen,
chatten en mailen.
Voor meer informatie: https://mindkorrelatie.nl/

Stichting Zelfbeschadiging
Neem contact op via de mail, telefonisch of maak een
persoonlijke afspraak.
Bereikbaar op maandag van 12.00 t/m 14.30 en
woensdag van 11.00 t/m 13.00
Voor meer informatie: https://www.zelfbeschadiging.nl/

Stichting Zebra
Stichting zebra biedt chatten op afspraak aan. Na een afspraak
gemaakt te hebben ga je met zebra in gesprek waarbij wij jou vragen
als hulpverlener of naaste rondom een specifieke situatie
beantwoorden. Een gesprek duurt ongeveer een uur.
Ook is Stichting Zebra telefonisch en via mail te bereiken
Voor meer informatie: https://zebravoorlichting.nl/
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Andere gezinsleden

Wanneer er meerdere kinderen in een gezin zijn,
kan het als ouder lastig zijn om je aandacht eerlijk te
verdelen. Toch is het ook heel belangrijk om oog te
hebben voor de broertjes en zusjes (brusjes) van het
kind dat zichzelf beschadigt. Zij dragen vaak ook
vervelende gevoelens met zich mee
Maak de situatie met ze bespreekbaar en leg uit wat
zelfbeschadiging is zodat ze beter begrijpen wat er
aan de hand is. Als ze er niet over willen praten, raad
ze dan aan om hun gevoelens op te schrijven.
Moedig de brusjes ook vooral aan om hobby's en
sport te blijven uitoefenen. Zo kunnen zij even
ontspannen en/of ontladen.
Brusjes kunnen ook bij Stichting Zelfbeschadiging
terecht voor lotgenotencontact. Dit kan steun
bieden en inzichten geven over jou positie als
broer/zus in de situatie. Lotgenotencontact is te
vinden via het forum:
https://forum.zelfbeschadiging.nl/.
Er bestaat ook de Facebookgroep “Brussen Erbij
Beweging”. Dit is een groep met meer dan 200
brussen, die verhalen delen en elkaar herkenning,
erkenning en tips bieden. Het is alleen voor brussen,
wat betekent dat ouders of anderen de berichten
niet kunnen zien.
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Leestips
Voor als je nog meer te weten wilt komen over zeflbeschadiging

Dit boek haalt zelfverwonding uit de taboesfeer en geeft
duidelijke antwoorden op vragen als: Wat zijn de
oorzaken van zelfverwonding? Wat zijn de gevolgen op
korte en lange termijn? Hoe moeten ouders en
leerkrachten reageren? Hoe kan zelfverwonding het beste
worden behandeld?
(Bol.com)

In dit indringende boek verheldert Steven Levenkron het
fenomeen zelfbeschadiging voor lotgenoten, ouders,
vrienden en therapeuten. Stap voor stap laat Levenkron
zien welke gedachtewereld achter dit gedrag schuilgaat en
geeft een duidelijke richting voor de oplossing van dit
probleem.
(Bol.com)

Noa heeft een boek geschreven over haar
ervaringen en worstelingen met mentale
problematiek en zelfbeschadiging. Een
confronterend boek dat inzicht geeft in het
leven van een kind in hulpverleningsland. Dit
boek is autobiografisch.
(Bol.com)
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Bronnenlijst
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