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Zelfverwonding
Definitie

Zelfverzorging Zelfbeschadiging

Normaal Abnormaal

Sociaal 
standpunt

Adequaat 
Aanvaard

Inadequaat 
Niet aanvaard

Motief/
Functie

Behouden of bereiken 
van 

schoonheid/gezondheid

Omgaan met persoonlijke 
problemen



Zelfverwonding (ZVG)
Definitie (Claes et al., 2007)

• ZVG verwijst naar sociaal 
niet aanvaardbaar gedrag 
waarbij een persoon 
zichzelf opzettelijk schade
toebrengt aan het eigen 
lichaam zonder de intentie 
zichzelf het leven te 
benemen

• Bv. zichzelf snijden, 
branden, steken, slaan, 
excessief wrijven



Prevalentie ZVG

• Niet-klinische populaties
o Middelbare scholieren

• ± 17.1-38.6% (Brunner et al., 2013)

• ± 18% (Muehlenkamp et al., 2012)

• ± 6.7% (DSM-5; Zetterqvist et al., in 
press)

o Jong volwassenen
• ± 17% (Whitlock et al., 2006)

o Volwassenen
• ± 4% (Klonsky et al.,2003)

• Klinische populaties
o Adolescenten

• ± 40%-61% (Darche, 1990; DiClemente 
et al., 1991)

• Eetstoornissen (Claes & Muehlenkamp, 
2014; Svirko & Hawton, 2007)
• AN-R: 13.6%-42.1%
• AN-BP: 27.8%-68.1%
• BN: 26%-55.2%

o Volwassenen
• ± 4%-21% (Briere & Gil, 1998)

• BPS (Ludäscher et al., 2009)

• 69%-75%



Aanvangsleeftijd ZVG
(Claes, Luyckx, Maïtra, & Claes, in revision) 

14 à 15 jaar

20 à 21 jaar

vrouwen

mannen

Vrouwelijke 
patiënten

Vrouwelijke 
adolescenten



Levenslooptheorie Erikson



Identity diffusion NSSI









Verklaringsfactoren





Verklaring
Functionele model



Verklaring
Functionele model

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

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

o Functionele schaal (Vanderlinden & Vandereycken, 1997)

• Emotieregulatie
• Aandacht
• Stimulatie
• Straf
• Zelfdestructiviteit 

• (vs. anti-suïcide) -



Verklaring
Emoties & Pijn & ZVG

LANGERE HISTORIEK VAN ZVG 
MINDER PIJN  ERNSTIGER ZVG



Verklaring
Context



Diagnostiek



Onderkenning



Onderkenning
Diagnostische relatie
• De diagnostiek van ZVG is geen evidentie zaak. 
• Jongeren schamen zich vaak over het ZVG en ouders zijn 

maar zelden geïnformeerd over het ZVG van hun 
zoon/dochter. 

• Onderzoek toont aan dat slechts 1/3 van alle ouders van 
jongeren met ZVG hiervan op de hoogte is (Baetens, 
Claes, Onghena et al., 2015). 



Onderkenning
Diagnostische relatie
• Verder hebben hulpverleners soms ‘schrik’ voor het ZVG 

van jongeren (gegeven dat ook de grens met suïcide niet 
altijd veraf is) 

• De optimale houding is een houding van respect, een 
goede verhouding tussen afstand en nabijheid en een 
objectieve bevraging van het ZVG 



Onderkenning
Kenmerken van ZVG
• Bij het in kaart brengen van ZVG dient men de volgende 

kenmerken van ZVG te concretiseren: 
• de methoden van ZVG (zichzelf krassen, slaan, branden, …), 
• het materiaal dat gebruikt wordt tijdens het ZVG, 
• de frequentie van het gedrag (per dag, week, maand), 
• de locatie van het ZVG op het lichaam (bv. armen, benen, romp, genitaliën, …), 
• de ernst van de verwondingen (bv. was er medische zorg nodig, …), 
• het aantal verwondingen (het aantal verwondingen neemt meestal toe doorheen 

de tijd),
• de pijngevoeligheid tijdens het ZVG (de pijngevoeligheid daalt meestal doorheen 

de tijd, waarbij we vaak een toename zien in het aantal methoden of de ernst van 
de verwondingen), 

• de aanvangsleeftijd van het ZVG (bv. hoe langer het gedrag bestaat, hoe 
ernstiger het vaak wordt)  en 

• de evolutie van het ZVG doorheen de ontwikkeling.



Verklaring



Verklaring
Functionele model



Verklaring
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 
 
 

 

 


		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










VERKLARINGSMODEL



Predictie



• Personen die NIET stopten met ZVG waren diegene die
• meer frequent ZVG stellen
• een groter aantal vormen van ZVG hanteren
• meer functies van ZVG rapporteren
• meer academische en emotionele stress rapporteren
• minder vertrouwen in de eigen emotie-regulatie vaardigheden



Indicatiestelling
Claes, L. (2020). Zelfverwondend gedrag. Van zelfbeschadiging naar 
zelfzorg. In C. Braet & S. Bögels (Red.), Protocollaire behandelingen 
voor kinderen en adolescenten met psychische klachten (pp. 833-898). 
Amsterdam: Boom.



Interventies
1. Vertrouwensrelatie & motivatie
2. Emotie-regulatie
3. Cognitieve herstructurering
4. Gedragsverandering
5. Hervalpreventie
6. Zelfzorg



Interventies
1. Vertrouwensrelatie & 
motivatie 2. Emotie-regulatie 

• Psycho-educatie
o Emoties zijn uw vrienden

• Angst = Bescherming
• Kwaadheid = Actie

• Emotionele Exposure
o Voelen ≠ Handelen

Niet ik, Niet jij, 
MAAR wij 

Riding the 
wave



Interventies
3. Cognitieve 
herstructurering 4. Gedragsalternatieven

Thought 
detective …



Interventies
Wondverzorging

• NEUTRALE Wondverzorging
o Medisch correct alsof het een 

ongeval betreft …
o Beperkte beschadiging

• Zelf leren verzorgen + 
check-up bij huisarts

o Ernstige verwonding
• Huisarts (met wie 

afspraken werden 
gemaakt)

• Spoedeisende hulp

Plastische chirurgie – verwijderen 
van littekens … aandachtspunten!



Interventies

5. Hervalpreventie
• Herval maakt deel uit van 

herstel …

6. Zelfzorg

ZELFZORG
• Doorheen de ganse behandeling van 

ZVG zijn 
• “Respect voor zichzelf”
• “Zelfzorg” 

belangrijke thema’s
• Hulpverlener mag ook grenzen stellen
• Zelfzorg is de boodschap voor de 

patiënt en de hulpverlener





Every scar tells a story: Insight into people’s self-injury scar experiences
Stephen P. Lewis & Saba Mehrabkhani



Teamvisie?

Belang van gedeelde 
teamvisie op ZVG



Dank voor uw aandacht!
Vragen?
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