Een (pijnlijke) verdoving
Waarom niemand echt begrijpt wat er achter verwonding schuilgaat.

Eline Van Gils

Relapse
You have no idea how it feels to relapse.
To take that razor and start all over again.
To see the blood dripping down your legs.
To use a tissue and another one and another one untill
they are all bright red.
To feel your eyes getting tired
knowing damn well that this endorphineshot will drag you
into the best sleep you’ll ever have.
How you will regret it in the morning.
How the pain will keep your mind busy for a few days.
How you will ask yourself why multiple times
and how you wouldn’t be able to answer
that simple question
And how you will start all over again.

- Emmely (21 jaar)
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Zelfverwonding? Mij zal het niet overkomen.
En plots, gebeurt het toch.

Uit nieuwsgierigheid, uit angst of eenzaamheid. Bewust of onbewust.
En misschien vraag je jezelf wel af of je niet de enige bent, of je niet gek bent.
Nee. Je bent niet alleen, maar wat nog belangrijker is:
Je moet er niet alleen doorheen.
Heel wat jongeren hebben problemen en gaan op zoek naar een manier om hiermee om te gaan.
Jij vond een uitweg door jezelf te verwonden. Hoewel je weet dat het niet goed is voor je lichaam,
toch kan je het niet stoppen. Hoe komt dat toch? Wat kan mij helpen?
Het is niet altijd gemakkelijk om hulp te zoeken of om te vertellen dat jij jezelf verwondt.
Je weet niet hoe anderen gaan reageren en bent misschien bang voor hun reactie.
Toch is het belangrijk om op zoek te gaan naar iemand die jij vertrouwt en die samen met jou
wil zoeken naar oplossingen.
Dit boekje werd gemaakt om jou te helpen.
Het helpt jou en jouw omgeving om inzicht te geven in zelfverwonding en het biedt tips aan die
andere jongeren aan jou willen meegeven.
Bekijk dit boekje als je er klaar voor bent.
Doe dit rustig alleen of samen met een begeleider als je het moeilijk hebt.

Zelfverwonding gaat over
Jezelf bewust pijn doen

Het is
Een manier
Om te kunnen omgaan
Met je binnenkant

Het gaat niet
Om aandacht
Of de wonde op zich

Het is
Een proces
Dat houvast geeft
Aan ondraaglijke dingen.

- A. D. (22 jaar)

Ik schreeuwde in alle kleuren van de regenboog. Het was
alsof het uit een zwart gat moest breken.
Ik brulde en brulde het uit, maar toch bleef
het angstaanjagend zwart rond mij.
Emmely (21 jaar)

Op bepaalde momenten voel je jezelf zo slecht dat je alleen nog kan
denken aan zelfverwonding. Misschien wil je jezelf wel straffen en
heb je het gevoel dat je het verdient om jezelf pijn te doen.
En, nadat je het gedaan hebt, voel je jezelf opgelucht.
Het lijkt alsof je eindelijk weer kan ademen.
Soms is dit gevoel maar van korte duur. Je vraagt je af waarom je
het gedaan hebt en bent bang dat anderen het te weten komen. Je
voelt je schuldig en schaamt je misschien ook een beetje.
Zulke gevoelens zijn normaal en overkomen niet alleen jou.
Ook al wil je ermee stoppen, makkelijk is het niet.

Voordelen en nadelen van zelfverwonding
Een eerste stap om jezelf te helpen heb je al gezet.
Je deed je verhaal en vroeg iemand om hulp. Nu gaan we een stapje verder.
Maak hieronder een lijstje van de voor- en nadelen van
het doorgaan en het stoppen met zelfverwonding.

Zelfobservatie
Het is voor anderen niet altijd gemakkelijk om te begrijpen waarom je jezelf pijn doet.
Misschien is het ook voor jou niet altijd even duidelijk.
Dan is het niet slecht om er even bij stil te staan.
Zoek uit wanneer je jezelf verwondt en welke functie dit heeft.
Vul onderstaand schema samen in met een begeleider.
Vertrek van de laatste keer wanneer je jezelf verwond hebt.

Gedrag: Beschrijf hoe je jezelf hebt verwond.
Situatie: Waar? Wanneer? Met wie?

Vooraf: Wat deed je? Wat voelde je? Wat dacht je?

Achteraf: Wat deed je? Wat voelde je? Wat dacht je?

Functie:

Beschrijf waarom je jezelf hebt verwond.

Tip
Het is goed om dit schema in te vullen telkens na je jezelf verwond hebt.
Zo krijg je zelf meer inzicht in jouw gedrag.
Nadien kan je het samen overlopen met iemand die je vertrouwt.

‘Sometimes when you’re so numb just by being
depressed or anything, you just want to feel.’
- Demi Lovato

Dagboekfragment
Na een lange avond nep doen tegen mama ga ik eindelijk naar boven. Maar ik ga niet snijden nee,
niet vandaag. Of toch? Waarom niet, een snee meer of minder kan geen kwaad toch? Nee, je doet
het niet. Je weet dat je niet kan slapen zonder het te doen. De strijd in mijn hoofd blijft verdergaan en als verdooft neem ik een mesje, ook al wil ik het niet. Ik breng het mesje naar mijn huid
en blijf minuten lang zitten zonder iets te doen. Mijn gedachten schieten alle kanten op en voor ik
het besef gaat het metaal door mijn huid en wordt alles wit.
Rust. Eindelijk.
Er vormt zich een druppel bloed en ik kan een glimlach niet onderdrukken. Meteen erna volgt
de gedachte dat ik helemaal gek aan het worden ben. Maar dit is niet genoeg. Ik wil meer bloed
zien. Voor ik het weet maak ik nog tientallen sneeën. Ik zit in een roes waar ik niet uit komt. Ik
geniet van de stilte en van het bloed dat over mijn huid loopt.
Plots schrik ik op.
Ik panikeer door al het bloed. Snel dep ik alles weg en verzorg de wonden. ‘Wat heb ik nu weer
gedaan’. De rust is weg en ik voel me nog slechter dan voorheen. Schaamte, pijn en spijt. Maar ik
heb het moment gehad. Mijn moment.
- Brittney VB. (20 jaar)

Tip
Het kan leuk zijn om voor jezelf een dagboek bij te houden.
Je kan er al je geheimen in kwijt, want enkel jij beslist wat je laat zien.
Schrijf er elke dag zinnetjes in over wat je meemaakt,
Wat je doet en wat je daarbij voelt.

Door de zelfobservatie kreeg je vast enig inzicht in de situaties die zelfverwondend gedrag
uitlokken. Om jezelf te helpen, kan je deze situaties proberen te vermijden.
Zo leer je dat zelfverwonding beperkt kan worden.
Dit is natuurlijk slechts een tijdelijke oplossing. Het is ook belangrijk om op zoek te gaan naar
alternatieven die ervoor zorgen dat je even geen nood hebt aan zelfverwonding.
Je kan beginnen met alternatieven die je in je eentje kunt toepassen.
Vervolgens kun je alternatieven zoeken waarin andere personen betrokken worden.
Wat echt helpt, kun je alleen ontdekken door het uit te proberen.

Mijn krachten
Iedereen heeft goede dagen,
Maar vaak vergeten we die.
Iedereen heeft krachten,
Maar dan val je terug in je gewoonte en zie je die sterktes niet meer.
Dagen waarop het niet gaat, mogen er zeker zijn.
Je hoeft je er niet slecht door te voelen.
Ze maken de goede dagen nog specialer.
Neem nu even rustig de tijd om na te denken
Over de dagen waarop je je goed in je vel voelt
En het gevoel hebt de wereld aan te kunnen.
Volgende vragen kunnen je hierbij helpen.
Wat doe je anders op momenten waarop jij je beter voelt?
Wat zorgt ervoor dat jij je beter voelt op sommige momenten?
Wat heb je al geprobeerd om jezelf te helpen op minder goede momenten?

Op schaal van 0 tot 10
Teken hieronder een lijn.
Noteer het cijfer 0 aan het begin van de lijn
En het cijfer 10 aan het einde.
Deze lijn stelt een schaal voor.
Als 10 staat voor het moment waarop er niets tegen slaat
En 0 voor het slechtste moment dat jij hebt gekend,
Waar sta jij nu dan? Duid dit aan op de schaal.
Hoe ben je van cijfer 0 geraakt naar waar je nu staat?
Wat heb je daarvoor gedaan?
Wat heb je nodig om nog een stapje verder te staan?
Wie of wat kan jou daarbij helpen?
Herhaal deze oefening na drie maanden nog eens.
Waar sta je nu? Hoe heb je dat bereikt?

Mijn alternatieven
Maak hieronder een lijstje van jouw alternatieven.
Houd er rekening mee dat ze niet altijd even snel en even goed werken als zelfverwonding,
maar blijf ze uitproberen.
Na een tijdje vind je zeker een goed alternatief.

Nog alternatieven
Jezelf minder beschadigen of ermee stoppen is vaak niet gemakkelijk.
Om jou hiermee te helpen, vind je hieronder nog een aantal alternatieven
Waarvan andere jongeren aangeven dat ze voor hen werken.
Lees de lijst eens rustig door en duid de alternatieven aan die jou aanspreken.
Probeer er een of meerdere uit en kijk wat voor jou werkt.
°
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Probeer niet alleen te zijn. Bezoek een vriend of ga naar een plaats met veel mensen.
Maak een lijst met redenen waarom je wil stoppen en bewaar dit bij je voorwerp.
Schrijf iets goeds over jezelf op een stukje papier en draag het bij je.
Ga een stukje wandelen. Besteed aandacht aan het ritme van je voeten. Let extra op de
bomen, planten, bloemen, de lucht, het licht, het patroon van de stoeptegels…
Ga rustig zitten of liggen, sluit je ogen en haal rustig en diep adem. Concentreer je op het
ademhalen en denk verder even nergens aan.
Zet wat muziek op en zing het luidop mee.
Richt je kamer opnieuw in.
Ga fietsen, touwtje springen, doe push-ups. Elk soort beweging is goed.
Wees creatief: schrijf een gedicht, ga tekenen, schilder of werk met klei.
Neem een lang, warm bad met badolie of badschuim.
Schrijf een lijst van alle positieve dingen in je leven op dit moment. Denk ook aan de
kleine dingen.
Kies een object in de kamer, bekijk het grondig en schrijf een zo gedetailleerd mogelijke
beschrijving ervan.
Maak een collage over jouw gevoelens.
Was je handen met een lekkere zeep die je speciaal bewaart voor zo’n momenten.
Streel een fijne stof.
Probeer je hartslag te voelen op je pols en tel de hartslagen.
Noem 5 dingen in de kamer die je kan zien, 4 dingen die je kan voelen, 3 dingen die je
kan horen, 2 dingen die je kan ruiken en noem 1 positief ding over jezelf.

Your hand in my head
Emmely (21 jaar)

Trek je wereld
Iedereen heeft wel een plaatsje waar hij volledig tot rust kan komen
En even aan niets hoeft te denken.
Ga op zoek naar een plekje dat jou tot rust kan brengen, waar jij veel belang aan hecht.
Maak enkele foto’s en kleef ze hieronder.
Sluit nu je ogen… en geniet.

When words fade, MUSIC speaks
Noteer hieronder jouw favoriete muzieknummers.
Grijp ernaar terug als je even alle nare dingen wil vergeten.

Belangrijke personen
De meeste personen die zichzelf verwonden, houden dit liever voor zich.
Toch kan het helpen als je op anderen kunt rekenen voor steun en raad.
Noteer jouw naam in het midden van het blad.
Schrijf vervolgens namen op van personen die belangrijk zijn voor jou.
Wie het dichtst bij jou staat, heeft het meeste invloed op jouw leven.
Schrijf elke naam in de kleur waarvan je vindt dat die bij hem of haar past.

Tip
Als je het lastig vindt om iemand erover te spreken,
Kan je hen dit boek geven en aanduiden wat voor jou van toepassing is.

‘You are beautiful.
And you’re worth more than harming yourself.’
- Demi Lovato

The art of drawing
Een tekening zegt soms meer dan 100 woorden.
Je kan er je gevoelens, gedachten en emoties in kwijt.
Soms is het moeilijk om te verwoorden hoe je jezelf voelt.
Teken het dan en leg het aan de hand van die tekening uit.
Koop voor jezelf een schetsboekje dat je overal mee naartoe neemt.
Hier kan je kribbels in maken op het moment dat je daar nood aan hebt.
Het kan jou ook helpen om te begrijpen waarom je jezelf verwondt
En zo kan je er ook anderen inzicht in geven.
Volgende vragen kunnen jou helpen om je tekeningen vorm te geven.
Hoe zie ik mezelf?
Hoe voel ik mezelf voor ik me verwond?
Hoe voel ik mezelf nadat ik me verwond?
Wat gebeurt er in mijn hoofd?
Wat gebeurt er rondom mij? Ben ik alleen? Voel ik me alleen?
Sloop de gedachte al langer door mijn hoofd?
Wat was de druppel om mezelf te verwonden?
Wat doet het nu met mij? Waar denk ik aan?
Wat zijn de gevolgen voor mezelf?

My life in pictures
Wat is zelfverwonding voor jou?
Wat doet zelfverwonding met jou?
Wat doe je op momenten dat het goed gaat met jou?
Op welke momenten heb je het moeilijk? Waar gaat jouw aandacht dan naar?
Neem foto’s over wat zelfverwonding voor jou inhoudt,
Wat anderen zeker moeten weten om jou te kunnen helpen,
Wat jou kan helpen om moeilijke momenten te doorstaan…
Kleef de foto’s hieronder en op de volgende bladzijde.
Schrijf er eventueel een kort woordje uitleg bij,
Zodat het voor jezelf en anderen duidelijk wordt.

Happy?
Emmely (21 jaar)

Ik mag er zijn!
Zelfvertrouwen heb je niet zomaar.
Misschien zijn er dingen gebeurd die dit beschadigd hebben.
Toch kan je er zelf wat aan doen. Je moet leren dat je er mag zijn.
Ga voor de spiegel staan en bekijk jezelf goed.
Kijk jezelf in de ogen en zeg 3 positieve dingen over jezelf.
Misschien zie je er vandaag eens extra goed uit of heb je iets goeds gedaan voor een ander.
Herhaal dit iedere ochtend.

Tip
Draag een klein notitieboekje bij je. Wanneer iemand je een compliment geeft
of iets leuks zegt over je, schrijf het neer.
Herlees de complimenten wanneer je het even moeilijk hebt.

I am okay
Maak zelf een ‘I am okay book’.
Dit is een scrapbook met allerlei positieve zaken uit het leven.
Koop voor jezelf een scrapbook en decoreer het zoals je wilt.
Dingen die je hiervoor kunt gebruiken zijn de volgende.
•
•
•
•
•
•

Washi tape
Stickers
Stempels
Gekleurd papier
Papier met print
Fotoklevers

Om het boek te vullen, kunnen volgende ideeën leuk zijn.
Laat vooral je creativiteit de vrije loop.
•
•
•
•
•
•
•

Foto’s met mooie herinneringen
Brieven en kaartjes die je gekregen hebt
Tekeningen die je als kind maakte
Positieve eigenschappen van jezelf
Leuke plaatjes van pinterest
Cinematickets, uitnodigingen, …
Kortom: alles wat je een leuk gevoel geeft.

Dagboekfragment
In je hoofd heb je niemand rond je. Je denkt dat je er alleen voor staat.
Mensen hebben je zo ver laten verstoppen,
Dat je amper nog jezelf vindt.
En op weg naar jezelf kan het verkeerd lopen.
Je slaat de verkeerde weg in of je geeft het misschien op.
Denkend dat opgeven de enige oplossing is.
Soms is het te laat eens mensen beseffen wat er gaande is
Maar soms zijn ze nog net op tijd om je het juiste pad te leren kiezen.
De donkere persoon die al maanden of jaren in je hoofd rond sloop,
Wordt eindelijk vervangen door iemand die weer kan leven.
Ooit komt alles weer goed en win je van de mensen die je hebben verstopt.
- Britt (20 jaar)

Zelfzorg is zorg dragen voor jezelf
Wanneer je jezelf beschadigt, heb je vaak te maken met wonden
die gevaarlijk kunnen zijn of vervelende littekens achterlaten.
Om dit zo veel mogelijk te beperken, is het verstandig om schone voorwerpen te gebruiken.
Zo kan je ze bijvoorbeeld even onderdompelen in ontsmettingsalcohol.
Zo verhinder je dat de wonde gaat ontsteken.
Als je jezelf gesneden hebt, ontsmet de wonden dan met Betadine.
Indien de wonden niet te groot zijn, kan je ze verbinden met hechtpleisters.
Wanneer je een heel diepe wonde hebt, ga je best zo snel mogelijk naar de spoeddienst. Wacht
niet te lang, anders kan de wonde niet meer gehecht worden.
Er mag meestal niet meer dan zes uur tussen het snijden en het hechten zitten.
Als je bij het snijden een slagader geraakt hebt,
Druk de wonde dan stevig dicht en schakel onmiddellijk medische hulp in.

Julie (23 jaar)

‘Hurt myself again today and
the worst part is there’s no one else to blame.’
- Sia

Heen en weer
Gebruik deze blanco pagina’s als heen- en weerschriftje.
Je kan tips noteren over hetgeen jou kan helpen,
Of een verhaaltje schrijven over jouw gevoelens.
Als je er klaar voor bent,
geef je het af aan iemand die je vertrouwt.

Dit raden andere jongeren jou aan
Dit boekje werd gemaakt nadat 15 jongeren werden geïnterviewd die zichzelf verwond(d)en.
Er werd gevraagd welke tips zij aan jou konden geven. Beslis zelf wat je met de volgende tips
doet. Ook al lijken ze jou niet interessant, onthoud dan vooral dat je niet alleen bent.
Het is een lange zoektocht naar iemand die je begrijpt en serieus neemt,
Maar eens je die persoon gevonden hebt merk je wel dat het leven het waard is. (Laura, 19j.)
Ook al lijkt het soms alsof je een berg op moet die je niet kan beklimmen,
Er is altijd een weg. (Emmely, 21j.)
Praat erover. Ga op zoek naar alternatieven en zorg voor jezelf. Hiermee bedoel ik: ga op tijd
slapen, eet regelmatig en gezond, ga sporten… (Kyra, 26j.)
Het is belangrijk om iemand te zoeken waarmee je kan praten. Het aanvaarden van hulp is een
grote stap, maar het brengt een zekere stabiliteit. Zo krijg je het gevoel er niet alleen voor te
staan. (A. D., 22j.)
Geef niet op. Ik had zelf geen vooruitzichten en wilde op een gegeven moment uit het leven stappen, maar ik ben er geraakt. (Silke, 22j.)
Het is belangrijk te blijven zoeken naar hulp tot je iemand vindt die jou echt ligt en waar je je
goed bij voelt. Jij bent de klant en kiest naar welke winkel je gaat. Het kan demotiverend zijn,
maar zie het als een soort investering in jezelf. Daarnaast is het belangrijk om je niet te schamen. 1/3 van alle jongeren krijgt problemen. (Julie, 23j.)
Zoek naar wat voor jou persoonlijk werkt en laat je niets aanpraten waarbij jij je niet goed voelt.
Iedereen is anders en wat voor iemand al dan niet werkt is heel persoonlijk. Laat je niet in een
vakje duwen en probeer open te communiceren over wat jij nodig hebt. Blijf zoeken, heb geduld
en vecht! (An-Sofie, 24j.)

Nuttige adressen
Ondanks al je inspanning zou het kunnen dat het je toch niet lukt om je zelfverwondend gedrag
onder controle te krijgen.
Niet getreurd. Er zijn nog een heleboel mensen die jou kunnen helpen.
www.zelfverwonding.be
hier vind je heel wat informatie rond zelfverwonding.
www.zelfbeschadiging.nl
dit is een forum voor mensen die zichzelf verwonden.
www.jac.be
hier kan je terecht met al je vragen. Ook begeleiding is mogelijk.
www.tejo.be
Tejo biedt laagdrempelige, therapeutische ondersteuning aan jongeren.
www.clb.be
centrum voor leerlingenbegeleiding
www.tele-onthaal.be
dit is een gratis hulppijn waarmee je kan chatten of bellen of je problemen.
www.awel.be
met Awel kan je gratis bellen, mailen en chatten.
www.ontrackagain.be
stel je eigen safetyplan op via deze website.

Dagboekfragment
Het zijn zo veel van die dingen die niet bij mij horen. De paniek, de hartkloppingen, de
nachtmerries. Alsof het mijn leven niet is. Ik vraag me soms ook af waarom ik de psycholoog
niet kan meenemen naar die gebeurtenissen uit het verleden. Ik krijg het gewoon amper over
mijn lippen zonder dat de fysieke gevolgen er zijn.
Mijn leven is tegenwoordig een nachtmerrie geworden, zo voelt het toch. Bepaalde personen
hebben de drang naar snijden erger gemaakt. Ik weet niet meer wat ik er tegen kan doen.
Ik snij of kras op de plekken waar ik zijn aanraking voel, dat verband heb ik al wel kunnen
leggen. Als dat gevoel weg gaat en de echte pijn die plaats in neemt dan komt het allemaal
weer goed. Daar voel ik mezelf het beste bij, al weet ik dat het niet echt een goeie oplossing
is. Ik voel me er geborgen door.
- Emmely (21 jaar)

Tot slot nog dit…
Het is normaal dat het niet in een keer lukt om te minderen
Of stoppen met zelfbeschadiging.
Zelfs al slaag je erin om je zelfverwonding on hold te zetten,
Voor de meeste mensen is het een proces waarbij terugval voorkomt.
Je kan het vergelijken met een soort verslaving,
Dus denk zeker niet dat dit een teken van mislukking is.
Geef vooral niet op en wees niet te hard voor jezelf.

Met dank aan:
15 pareltjes van meisjes. Bedankt!
Grafisch ontwerp:
Julie Goossens
Vol bewondering voor:
https://fromharmtocharm.wordpress.com
https://juliebeirens.com

Extra toelichting
Dit boekje werd gemaakt om aan de slag te gaan met jongeren die zichzelf verwonden. Niet met het
doel om de zelfverwonding te doen stoppen, wel om hen te motiveren, hun moeilijke momenten te
erkennen en er zo hopelijk voor te zorgen dat zelfverwonding overbodig wordt. Overloop het boekje
samen met hen of pik er enkele opdrachtjes uit. Moest de stap nog te groot zijn, geef hen dan eerst
even de tijd om zelf de opdrachten in stilte te doorlopen en toe te lichten op het moment dat daar
nood aan is.
Om te werken aan zelfverwonding is het allereerst belangrijk om de motivatie in kaart te brengen.
Zelfverwonding heeft immers steeds een functie, wat ervoor zorgt dat het niet eenvoudig is ermee
te stoppen. Het heeft dus ook geen zin om de jongeren te dwingen en zelf op te sommen wat de
nadelen van zelfverwonding zijn. Laat hen zelf argumenten voor verandering brengen.
Vaak weten jongeren zelf niet waarom ze overgaan tot zelfverwonding. Vandaar is het goed om hen
inzicht te bieden door middel van een functie-analyse. Hierbij ga je de situatie voorafgaand, tijdens
en na het zelfverwondend gedrag analyseren. Best doe je dit eerst samen met hen, omdat dit geen
gemakkelijke oefening is. Vervolgens kunnen de jongeren na elke situatie een gelijkaardige analyse
maken in een dagboek.
Binnen de hulpverlening is krachtgericht werken een belangrijk concept. Door te vragen naar uitzonderingen of het stellen van een schaalvraag, leren jongeren grip te krijgen op hun eigen veranderingsproces en krijgen ze zicht op aanwezige krachten binnen hen. Op deze manier wordt de focus
gelegd op positieve factoren, talenten en krachten van de jongere in plaats van op het probleem
waar ze mee zitten.
Door middel van een functie-analyse kon je al eerder ontdekken welke situaties gevaarlijk zijn voor
het uitlokken van zelfverwonding. Een eerste stap kan zijn om deze situaties te vermijden. In een
tweede stap is het belangrijk dat er alternatieven gezocht worden voor het zelfverwondend gedrag.
In het begin zal er waarschijnlijk geen enkel alternatief zo goed werken als zelfverwonding. Geef
hier dan ook erkenning voor.

Tijdens de interviews gaven heel wat jongeren aan dat muziek helpt om hen af te leiden. Ook de
nabijheid van belangrijke personen en het maken van tekeningen bleken een goede alternatieven
te zijn voor zelfverwonding. Een basis geven waarrond ze kunnen tekenen, kan helpend zijn om
emoties en gevoelens beter te laten verwoorden.
Het belangrijkste is om de jongeren zelf te laten zoeken naar een alternatief, naar iets dat werkt,
zolang het maar niet schadelijk is. Het kan gaan om creatief bezig zijn, wandelingen maken, sporten
enzovoort. Aangezien het niet altijd gemakkelijk is om zelf op zoek te gaan naar alternatieven,
werd er een lijst met basisideeën toegevoegd.
Uit de interviews bleek dat jongeren die zichzelf verwonden vaak negatief denken over zichzelf.
Tijdens de begeleiding moet er dus zeker aandacht uitgaan naar het opbouwen van zelfvertrouwen.
Dit kan door middel van de uitgeschreven opdrachten, maar ook bijvoorbeeld door middel van het
kwaliteitenspel. Laat de jongeren ook eens een pluim uitdelen aan elkaar waarbij complimentjes
gegeven worden.
Tot slot nog dit. De jongeren die meewerkten aan dit boekje, vonden het belangrijk een stukje uit te
schrijven zond zelfzorg. Zelfverwonding kan je niet zomaar stoppen, wat maakt dat jongeren zich
op sommige momenten zullen blijven verwonden. Om de schade toch zo veel mogelijk in te perken,
leek het mij dan ook belangrijk hen advies te geven omtrent het gebruiken van schone mesjes en hen
toelichting te geven omtrent de verzorgen en behandeling van de wonden.

Daag jezelf uit, laat jezelf een stukje los. Inspireer hen en laat hen jou inspireren.

