ZELFBESCHADIGING

Ssnijden

t egen de pijn
DEFINITIE
Zelfbeschadiging is het bewust en
onbewust toebrengen van letsel
aan het eigen lichaam, zonder de
intentie te hebben het leven te willen
beëindigen.
Bron: www.zelfbeschadiging.nl

CIJFERS

Een mes in je huid, of een stuk glas.
Een sigarettenpeuk op je arm. Je
knokkels tot bloedens toe stukslaan
op een muur. Bleekwater drinken.
Je haren uittrekken. Een overdosis
pillen slikken… Naar schatting heeft
18% van de jongeren zichzelf wel
eens beschadigd. H.o.p.e. (25) is één
van hen, zij beschadigt zichzelf al
van jongs af aan. ‘Snijden maakt me
rustig.’
‘Het begon toen ik nog heel klein was, met
hoofdbonken tegen de muur. Mijn jeugd was
moeilijk, er gebeurde van alles om me heen
waar ik geen controle op had. Ik werd fysiek en
emotioneel mishandeld door mijn ouders. Ook
ben ik misbruikt. Ik wist me geen raad, niet met
mezelf en niet met mijn emoties. Daarom begon
ik mezelf pijn te doen. Hierdoor werd het leeg in
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mijn hoofd en had ik voor even de controle. Zo
is het nu nog steeds: ik bepaal wat er met mijn
lichaam gebeurt, ik bepaal wanneer ik pijn heb.
Vanaf mijn twaalfde ging het hoofdbonken over
in krassen, snijden en branden met sigaretten.
Ook trok ik mijn haar uit en stopte ik met
eten. Maar het was voornamelijk snijden, met
scheermesjes. Ik begon op mijn onderarmen,
niet heel diep, maar wel duidelijk zichtbaar.
Toen ik er op school commentaar op kreeg
(klasgenoten zeiden dat ik knettergek was)
verplaatste ik het snijden naar mijn borst, buik
en benen.

de drang om mezelf te snijden. Door mezelf
te snijden, straf ik mezelf. Het brengt me
tegelijkertijd in een soort roes. Ik word er rustig
van. Een ander drinkt en blowt, ik doe dit. De
pijnprikkel geeft me een fijn gevoel, het werkt
als een pijnstiller. Door een mesje in mijn huid
te zetten, snijd ik letterlijk en figuurlijk mijn
gevoel af - mijn manier om even niet te hoeven
voelen. Heel af en toe lukt het me om de drang
te weerstaan, op de momenten dat ik wat beter
in m’n vel zit. Dan zet ik de muziek keihard, ren
rondjes in mijn kamer, schrijf, praat, dat soort
dingen.

ROES

AANDACHT

Ik haat wie ik ben, ik haat mijn lichaam. Ik
ben niets waard, een mislukkeling. Dat is me
jarenlang verteld door mijn ouders, het zit als
een mantra in mijn hoofd. En daarmee ook

Snijden is voor mij niet een manier om te
communiceren, om aandacht te vragen, in
tegenstelling tot sommige andere snijders. Zij
laten zien: ik heb gesneden, dus het gaat niet

De meest recente internationale
studies omtrent zelfbeschadiging
stammen uit 2012 en daarin lopen
de cijfers wat uiteen. Jennifer
Muehlenkamp e.a. deden in 2012 een
internationaal vergelijkend onderzoek
en stellen dat 18% van de jongeren
zichzelf wel eens heeft beschadigd
(bron: International prevalence of
adolescent non-suicidal self-injury
and deliberate self-harm). In een
andere studie uit 2012 is er sprake
van 24% (Adolescent non-suicidal
self-injury: A cross-national study of
community samples from Italy, the
Netherlands and the United States).

LANDELIJKE STICHTING
ZELFBESCHADIGING
De Landelijke Stichting
Zelfbeschadiging (LSZ) ondersteunt
en bevordert de eigen regie en
kracht van mensen die zichzelf
beschadigen en hun naasten en
behartigt hun belangen ten opzichte
van beleidsmakers, onderzoekers en
hulpverleners. Daarnaast biedt de
stichting lotgenotencontact en neemt
initiatieven om het taboe en stigma
rond zelfbeschadiging te doorbreken.

‘IK DOE
DIT NIET
ZOMAAR,
DIT IS MIJN
MANIER VAN
OVERLEVEN’
goed met me. Ik houd het liever voor mezelf.
Ik wil niet dat de hele wereld weet hoe het
met me gaat. Bovendien: ik schaam me er
heel erg voor. Niemand krijgt mijn littekens te
zien. Ik draag altijd bedekkende kleding. Mijn
lichaam zoals het er nu uitziet… het schrikt af.
En ik wil gewoon niet dat mensen zich zorgen
over me maken. Daar heb ik in het verleden
niet zulke goede ervaringen mee gehad. Een
maatschappelijk werkster die ik ooit op school
sprak, speelde alles rechtstreeks door aan mijn
ouders. Thuis kreeg ik de volle laag, hoe ik het
in mijn hoofd haalde om met andere mensen te
gaan praten. Vanaf dat moment ben ik gestopt
met praten.

HECHTPLEISTER
Ik snijd mezelf dagelijks, een krasje of een diepe
snee. Als ik dissocieer kies ik de plek niet bewust
uit, dan gebeurt het gewoon zonder dat ik er
eigenlijk bij ben. Andere keren kies ik bewust
waar in mijn huid ik het mesje zet. Ik weet
inmiddels hoe ver ik kan gaan. Soms schiet ik
uit en denk ik: oei, dat moet gehecht. Dan plak
ik mijn wond zelf dicht met een hechtpleister.
Naar de huisarts of de spoedeisende hulp ga
ik niet meer; te veel onbegrip. Ze laten je lang
wachten als je jezelf pijn hebt toegebracht, en
de manier waarop ze naar me kijken… Je ziet ze
denken: daar heb je weer zo’n aandachttrekker,
ik heb wel wat beters te doen dan zo iemand
dichtnaaien. Het maakt me verdrietig als
mensen me niet als een volwaardig persoon
zien. Ik zou ze willen zeggen dat ik dit niet

zomaar doe, dat dit mijn manier van overleven
is. Ik denk dat veel medisch personeel weinig
weet over zelfbeschadiging. Ze zijn zo medisch
gericht dat ze waarschijnlijk niet veel meekrijgen
van psychische ziektebeelden. Daarom zou
het mooi zijn als er meer openheid is over dit
onderwerp. Mensen moeten weten wat het is,
waarom het gebeurt. Niemand doet zichzelf
zomaar pijn. Kijk alsjeblieft niet afkeurend naar
ons, zou ik willen vragen, maar help ons net als
iedere andere patiënt.

LITTEKENS
Naar mijn eigen lichaam kijk ik nooit, puur
omdat ik het niet wil zien. Maar toen ik gevraagd
werd voor dit interview heb ik toch even bewust
naar mijn littekens gekeken. Ik schrok van wat
ik zag, van de hoeveelheid en de ernst van de
wonden. Het ziet er niet uit. Dat het zo erg was
had ik niet in de gaten. Het maakt dat ik me
nog meer voor mezelf schaam. Ik schaam me
voor alles wat er in mijn hoofd zit, voor alles
wat er vroeger is gebeurd. Voor wat ik nu doe.
Snijden is ziek, ik weet het.
Ik zou heel graag een leven willen zonder
snijden, maar ik weet niet zo goed hoe. Mijn
trauma’s moeten eerst weg. Snijden is niet de
oplossing, maar zodra ik in nood zit denk ik
alleen maar: niet meer voelen, niet meer voelen,
niet meer voelen. En de gemakkelijkste manier
om dat voor elkaar te krijgen, is even een mesje
in mijn huid te zetten of een sigaret op mijn
been uit te drukken.’
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'ZELFBESCHADIGING IS EEN SIGNAAL'
De puberteit in combinatie met een trauma, een extreem laag
zelfbeeld en beginnende persoonlijkheidsproblematiek. Dat is zo
ongeveer hét recept voor zelfbeschadiging, zegt Christine Albers,
psychotherapeut bij Fier. ‘Als puber ben je kwetsbaar. Al die
hormonen, de emoties… je leven is een zoektocht. En als je in deze
periode ook nog eens moeilijke dingen meemaakt, bijvoorbeeld een
verkrachting of de scheiding van je ouders, dan maakt dat je extra
kwetsbaar. Zeker als je niet de juiste steun krijgt, je geen stabiele
persoonlijkheid hebt en je niet goed weet hoe je met je emoties
moet omgaan. Jezelf knijpen, slaan of ergens tegenaan stompen
kan dan enorm opluchten - een korte termijn oplossing om even niet
de geestelijke pijn te hoeven voelen.’
Dwayne Meijnckens, bureaucoördinator van de Landelijke Stichting
Zelfbeschadiging, ziet op het forum www.zelfbeschadiging.nl veel
jongeren tussen de 11 en 25 die worstelen met hun gevoelens en
emoties. ‘Deze jongeren zijn wanhopig, dragen vaak een enorme
last met zich mee vanuit trauma’s, pesterijen of thuissituaties. Er is
spanning, ze komen in een tunnelvisie terecht en zien geen andere
uitweg dan zichzelf pijn te doen.’

INNERLIJKE PRIKKEL
Volgens Meijnckens en Albers begint zelfbeschadiging vaak
vrij onschuldig, veelal met behulp van huis-tuin-en-keuken
‘gereedschap’: punaises, paperclips, een schaar of een pincet. Een
licht krasje in de huid, of een wondje dat steeds opnieuw wordt
opengekrabd. ‘Met een heel diepe snee begint het nooit’, zegt Albers,
‘Maar dat kan het wel worden als er niet op tijd wordt ingegrepen.
Wat in de tienerjaren begint kan doorgaan tot in de volwassenheid.
Bij zelfbeschadiging geldt: hoe langer je het doet, hoe meer het
vanuit een innerlijke prikkel komt. Het wordt een soort patroon, een
gewoonte waar je naar teruggrijpt als je het even moeilijk hebt.'
Ingrijpen gebeurt volgens Meijnckens en Albers te weinig. ‘Er rust
een stigma op zelfbeschadiging’, zegt Meijnckens. ‘Men is er bang
voor. Het is bovendien een lastig te begrijpen fenomeen. Word ik
meegesleept? Wordt het erger als ik er aandacht aan geef? Met
dat soort vragen houdt de maatschappij zich bezig. Terwijl personen
die zichzelf beschadigen in feite een heel duidelijk signaal afgeven:
help me.’
‘Veel mensen, ook hulpverleners, weten vaak niet goed wat de
achterliggende oorzaak van zelfbeschadiging is’, vult Albers aan.
‘En ze hebben geen idee hoe ze erop moeten reageren. Maar erover
zwijgen is al helemaal geen goed idee. Dan leren jongeren niet hoe
ze wél op een gezonde manier kunnen omgaan met hun emoties.’
Ga het gesprek aan, adviseren Albers en Meijnckens, vraag naar de
achterliggende reden van de zelfbeschadiging. ‘En laat vervolgens
zien dat er ook andere manier zijn om gevoelens te uiten’, zegt
Albers. ‘Zoek alternatieven. Wat kun je doen als je je rot voelt? Is dat
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een kopje thee drinken, even contact zoeken, een wandeling maken?
Hoe laat je de spanning zakken?’
Meijnckens: ‘We zien wel eens contracten voorbijkomen ‘als ik mezelf
beschadig tijdens mijn opname of therapie, stopt mijn behandeling’,
maar dat is schijnveiligheid. Het is als een pleistertje plakken op een
heel grote wond. Terwijl als je de oorzaak van de spanning weet weg
te nemen, in veel gevallen ook de zelfbeschadiging afneemt.’

ONBEGRIP
‘Professionals moeten echt met dit thema aan de slag’, stelt
Meijnckens. ‘Want het taboe en de vooroordelen maken
hulpverlening weinig toegankelijk en het zelfbeeld van deze jongeren
maakt het lastig om zelf hulp te vragen. Onbegrip en gebrek aan
kennis maken bovendien dat hulpverleners lang niet altijd de beste
zorg bieden. Schrijnend voorbeeld is dat mensen die zichzelf toch
vrij ernstig hebben beschadigd op de Spoed Eisende Hulp als laatste
worden geholpen en soms zelfs zonder verdoving worden gehecht.
Niet in elk ziekenhuis, maar het komt regelmatig voor.’ Albers: ‘Hoe
vernederend is dat, ook nog eens op je kop krijgen, terwijl je het
al zo moeilijk hebt? Je voelt de afwijzing, je voelt dat ze denken:
dom kind. Terwijl het juist een taak voor professionals is om iemand
gerust te stellen en op te vangen nadat er iets naars is gebeurd. Het
zou mooi zijn als er meer begrip komt voor zelfbeschadiging en dat
er wordt gevraagd: hoe kan ik jou helpen, wil je er iets over vertellen
of wil je dat ik je gewoon verbind? Het is het heel schrijnend dat
mensen nu zelf pleisters gaan plakken, terwijl de littekens misschien
minder ernstig waren geweest als ze door een specialist waren
gehecht.’

De naam H.o.p.e. is om privacy redenen gefingeerd. H.o.p.e. is lid van de
cliëntenraad van Fier en schrijft blogs op www.fier.nl
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