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Introductie  

Zelfbeschadigend gedrag, in dit proefschrift gedefinieerd als het doelbewust toebrengen 

van directe of indirecte schade aan het lichaam zonder dodelijk resultaat, is een teken van 

verstoorde emoties ten gevolge van moeilijk te hanteren problemen in iemands leven. 

Deze emoties zijn meestal intens en overweldigend en kunnen, vanuit het perspectief van 

degene die zichzelf beschadigt, alleen worden verdragen dankzij het zelfbeschadigende 

gedrag. Zelfbeschadiging komt voor onder verschillende groepen mensen: jongeren en 

adolescenten, ouderen, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een 

psychiatrische aandoening. In dit proefschrift richten wij ons op deze laatste groep: 

patiënten die in behandeling zijn in de geestelijke gezondheidszorg (GGz). De incidentie 

en prevalentie van zelfbeschadiging is niet goed weer te geven: volgens Zlotnick, Mattia 

en Zimmerman (1999) heeft 33,2% van de patiënten met een psychiatrische aandoening 

zich ooit in hun leven beschadigd. Echter, patiënten zoeken niet altijd hulp na 

zelfbeschadiging en professionals registreren niet altijd het zelfbeschadigende gedrag van 

hun patiënten, dus de exacte incidentie is onbekend en waarschijnlijk onderschat.  

 

Patiënten beschadigen zichzelf om verschillende redenen. Affect-regulatie (1) is de meest 

genoemde reden door patiënten: de zelfbeschadiging wordt gebruikt om met name 

negatieve emoties te uiten en te reguleren. Anti-dissociatie (2) is een andere reden: 

zelfbeschadiging beëindigt gevoelens van dissociatie en depersonalisatie. 

Zelfbeschadiging wordt ook ingezet om de drang tot zelfdoding of pogingen daartoe te 

weerstaan (3). Sommige patiënten beschadigen zichzelf om mensen in hun omgeving te 

beïnvloeden (4). Soms hebben patiënten het gevoel te vervloeien met de (emoties van) 

mensen in hun omgeving en helpt zelfbeschadiging om hun identiteit en autonomie te 

bevestigen (5). Zelfbestraffing, het uiten van boosheid of kleinering naar zichzelf, kan 

een reden zijn voor zelfbeschadiging (6). Tenslotte gebruikt een kleine groep patiënten 

zelfbeschadiging als manier om sensatie te zoeken (7): het is een reactie op een sterke 

behoefte aan opwinding die om bevrediging vraagt.  

Een patiënt die zichzelf beschadigt is zich niet altijd bewust van de specifieke 

reden  van zijn of haar gedrag, maar meestal voelt hij of zij wel een directe ontlading van 

spanning als gevolg van de zelfbeschadiging. Daarnaast ervaart de patiënt gevoelens van 
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rust en controle na het zelfbeschadigende gedrag. Helaas duren deze gevoelens vaak maar 

kort en zal de patiënt zich weer beschadigen als hij of zij de negatieve emoties weer als 

ondragelijk ervaart. Dit gedrag kan jaren blijven voortbestaan en soms stopt het nooit, of 

eindigt het in zelfdoding.  

 

Hulpverleners in de GGz worden regelmatig geconfronteerd met patiënten die zichzelf 

beschadigen. Deze confrontatie roept verschillende gevoelens op bij hulpverleners. Deze 

gevoelens kunnen positief zijn en leiden tot begrip en zorg voor de patiënten. Maar vaker 

zijn de gevoelens negatief. De volgende gevoelens treden op: 

- Ongeloof en afschuw: de meeste hulpverleners geloven dat ‘normale’ mensen pijn 

mijden. Zorgen voor het eigen lichaam wordt gezien als goed en nastrevenswaardig. 

Het is bijna niet te begrijpen dat een kleine groep mensen het tegenovergestelde doet. 

En soms brengen deze mensen zichzelf afschuwelijke wonden toe, die gevoelens van 

afschuw en paniek oproepen, vooral omdat ze met opzet zijn toegebracht. 

- Boosheid, frustratie en gevoelens van verraad: deze gevoelens ontstaan vooral als het 

zelfbeschadigende gedrag wordt gezien als manipulatie of als iemand zichzelf 

voortdurend beschadigt. 

- Teleurstelling: het zelfbeschadigende gedrag van de patiënt kan door de hulpverlener 

geïnterpreteerd worden als een persoonlijk falen of als een schending van de 

professionele relatie. 

- Verantwoordelijkheid: de verantwoordelijkheid wordt als zwaar ervaren als een 

hulpverlener bang is de schuld te krijgen van het niet beter worden van de patiënt of 

voor het gevaar van het zelfbeschadigende gedrag van de patiënt.    

- Machteloosheid: soms lijken patiënten die zichzelf beschadigen niet te luisteren naar 

adviezen en lijken zij nauwelijks in staat hun gedrag te veranderen. Dit roept 

gevoelens van machteloosheid op bij de hulpverlener.  

Hoewel sommige hulpverleners het bevredigend vinden om te zorgen voor patiënten die 

zichzelf beschadigen, vinden de meeste hulpverleners dit moeilijk. Het opbouwen van 

een goede relatie en bieden van goede zorg aan deze patiënten ervaren zij als een grote 

uitdaging. Naast de ingewikkelde gevoelens die zelfbeschadigend gedrag oproept, zijn er 

weinig effectieve interventies. De meeste bestaande interventies richten zich op de 
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psychiatrische stoornis, waarbij ervan uitgegaan wordt dat daarmee het problematische 

gedrag, zoals zelfbeschadiging, ook behandeld wordt.   

 

De verschillende perspectieven van patiënten en hulpverleners op zelfbeschadigend 

gedrag leiden tot een onbevredigende professionele relatie tussen de patiënt en de 

hulpverlener, resulterend in ongepaste zorg. Patiënten zijn niet tevreden over de zorg die 

zij krijgen en ervaren regelmatig een attitude van vijandigheid, afwijzing en kleinering 

van hulpverleners. Hulpverleners zijn niet tevreden over de zorg die zij geven aan 

patiënten die zelfbeschadigen. Zij ervaren een lage self-efficacy in de omgang met 

patiënten die zichzelf beschadigen: veel hulpverleners benoemen dat zij zich onbekwaam 

en incompetent voelen in de zorg voor patiënten die zelfbeschadigen.  

Het belangrijkste doel van dit proefschrift is om te onderzoeken of de zorg voor 

patiënten verbeterd kan worden door de attitude en self-efficacy van hulpverleners te 

verbeteren.  

 

Samenvatting 

In hoofdstuk 1 introduceerden wij het onderwerp zelfbeschadigend gedrag en gaven wij 

daar een definitie van. We beschreven de verschillen in perspectief van patiënten en 

hulpverleners in de GGz ten opzichte van zelfbeschadiging, evenals de consequenties van 

deze verschillende perspectieven voor de therapeutische relatie en behandelresultaten.   

 

In hoofdstuk 2 hebben wij geconcludeerd, op basis van wetenschappelijke literatuur, dat 

verpleegkundigen zowel positieve als negatieve attitudes hebben ten opzichte van 

patiënten die zichzelf beschadigen, maar dat - helaas -  negatieve attitudes de 

meerderheid vormen. Verschillende professionele hulpverleners ervaren gevoelens van 

irritatie, frustratie, boosheid en persoonlijke incompetentie. Psychiatrisch 

verpleegkundigen benoemen relatief vaak de behoefte aan supervisie en steun door 

management en collegae, vergeleken met andere hulpverleners. Drie factoren lijken het 

risico op een negatieve attitude ten opzichte van patiënten die zelfbeschadigen te 

vergroten: een laag opleidingsniveau van verpleegkundigen, werken in grote 

ziekenhuizen en werken in de algemene gezondheidszorg. De attitude kan verbeterd 
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worden door educatie over zelfbeschadiging en door het verbeteren van de 

werkomstandigheden in de verpleegkundige praktijk. Op basis van onze literatuurstudie 

hebben wij geconcludeerd dat de educatie reflectieve en interactieve elementen moet 

bevatten, waarmee het natuurlijke leerproces wordt ondersteund.  Bevorderende  

werkomstandigheden zouden minimaal moeten bestaan uit voldoende tijd om intensieve 

zorg te bieden aan patiënten in crisis en die het risico lopen zichzelf te beschadigen, 

adequate voorzieningen voor het geven van zorg (zoals de beschikbaarheid van effectieve 

interventiestrategieën), supervisie, een visie op zelfbeschadiging binnen de 

behandelsetting  inclusief benaderwijze en steun van management en collegae.    

 

De effecten van een trainingsprogramma op de attitude en self-efficacy van hulpverleners 

die zorgen voor patiënten die zichzelf beschadigen wordt geëvalueerd in hoofdstuk 3.  

Om dit te bereiken, was het basisprincipe van het programma dat hulpverleners de relatie 

moeten begrijpen tussen enerzijds intense en ondragelijke gevoelens en zelfbeschadigend 

gedrag en anderzijds de moeite die patiënten die zichzelf beschadigen hebben in het 

omgaan met deze emoties. Een tweede principe van het programma was dat 

hulpverleners ook hun eigen gevoelens en percepties over zelfbeschadiging moeten 

begrijpen en hoe dit hun reactie op de patiënt beïnvloedt. Ervaringsdeskundigen speelden 

een grote rol bij de ontwikkeling en implementatie van het programma. We vonden 

significante verbeteringen in de attitude van hulpverleners naar patiënten die zichzelf 

beschadigen, evenals een verbeterde self-efficacy in de zorg voor patiënten die 

zelfbeschadigen. We vonden ook een toename in de nabijheid van hulpverleners in hun 

relatie met patiënten.    

 

Hoofdstuk 4 beschrijft de ontwikkeling en validatie van de vragenlijst Inschatting Eigen 

Competentie in de Begeleiding van Patiënten met Zelfbeschadigend Gedrag [Self-

Efficacy in Dealing with Self-Harm Questionnaire’ (SEDSHQ)]. De vragenlijst was 

gebaseerd op literatuur over zelfbeschadiging en self-efficacy. De items waren 

gerelateerd aan communicatie (met de patiënt, familie en vrienden, en collegae) in 

specifieke situaties omtrent zelfbeschadiging, het herkennen van stressfactoren en de 

vroegsignalering van dreigende zelfbeschadiging, en preventieve en behandel - 
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interventies in specifieke situaties rond zelfbeschadiging. De bruikbaarheid, test-hertest 

betrouwbaarheid, interne consistentie, inhoudsvaliditeit, constructvaliditeit (factor 

analyse en convergente validiteit) en gevoeligheid voor verandering van de vragenlijst 

zijn onderzocht. De SEDSHQ is een 32 items tellend instrument bestaande uit één factor, 

welke 45% van de variantie verklaart. De testen lieten een grote inhoudsvaliditeit zien, 

een significante correlatie met de subschaal van de vragenlijst Attitude bij 

Zelfbeschadigend Gedrag [Attitude Towards Deliberate Self-Harm Questionnaire 

(ADSHQ)], een bevredigende test-hertest correlatie, een Cronbach’s alpha van .95 en 

gevoeligheid voor verandering. Wij concludeerden dat de vragenlijst Inschatting Eigen 

Competentie in de Begeleiding van Patiënten met Zelfbeschadigend Gedrag een valide en 

betrouwbaar instrument is voor het vaststellen van het niveau van self-efficacy.  

 

In hoofdstuk 5 onderzochten wij de psychometrische eigenschappen van de Nederlandse 

versie van de vragenlijst Attitude bij Zelfbeschadigend Gedrag [Attitude Towards 

Deliberate Self-Harm Questionnaire (ADSHQ)]. De ADSHQ is oorspronkelijk 

ontwikkeld om de attitude naar patiënten die zichzelf beschadigen te meten van 

verpleegkundigen werkzaam op de Eerste Hulp in Australië. De vragenlijst bestaat uit 33 

items en heeft vier factoren: het waargenomen vertrouwen in het inschatten en 

doorverwijzen van patiënten die zelfbeschadigen, effectief omgaan met patiënten die 

zelfbeschadigen, empathie, en het vermogen effectief om te gaan met wettelijke en 

organisatorische regels. Wij testten constructvaliditeit (factor analyse), test-hertest 

betrouwbaarheid, interne consistentie, inhoudsvaliditeit en gevoeligheid voor 

verandering. Factor analyse bracht vier factoren aan het licht die tezamen 33% van de 

variantie verklaarden. De waarden voor Cronbach’s alpha varieerden van .585 tot .809, 

met een alpha van .637 voor de totaalscore. Test-hertest betrouwbaarheid liet zien dat de 

vragenlijst stabiel was in tijd met uitzondering van factor 3. De vragenlijst was gevoelig 

voor verandering gezien de significante verschillen die gemeten konden worden tussen de 

voor- en nameting van de totaalscore en drie van de vier factoren, verkregen uit de 

training beschreven in hoofdstuk 3 van dit proefschrift. Wij concludeerden dat de 

Nederlandse versie van de ADSHQ over adequate psychometrische eigenschappen 
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beschikt en een waardevol instrument is voor het meten van de attitude van hulpverleners 

van patiënten die zichzelf beschadigen in Nederlandssprekende landen.  

 

In hoofdstuk 6 hebben wij de karakteristieken en behandelresultaten gepresenteerd van 

een specialistisch, klinisch behandelcentrum voor patiënten die beschouwd worden als 

moeilijk te behandelen ten gevolge van een ontwrichtende relatie met hulpverleners. 

Zelfbeschadiging is een veel voorkomend gedrag binnen deze patiëntengroep. Het 

hoofdbestanddeel van de  behandeling is het bieden van veiligheid, structuur en 

samenwerking. De basisattitude van de hulpverleners is niet-veroordelend, met passende 

communicatie met de patiënt. Het begeleiden van en investeren in het personeel is een 

ander belangrijk onderdeel van dit behandelprogramma. Voor de evaluatie van de 

behandeling in dit behandelcentrum is gebruik gemaakt van Routine Outcome 

Measurement (ROM) data en van data die verzameld is met behulp van een zelf 

ontwikkeld instrument bij 108 patiënten. Tussen opname en ontslag zijn statistisch 

significante verbeteringen gevonden tussen de voor- en nametingen van alle gebruikte 

instrumenten. Wij concludeerden dat deze patiënten met succes behandeld kunnen 

worden en dat hun functioneren kan verbeteren als de relatie tussen patiënt en 

hulpverlener de primaire focus is van de behandeling.      

 

In hoofdstuk 7 doen wij verslag van een kwalitatief onderzoek naar het herstelproces van 

twaalf patiënten die zichzelf ernstig beschadigd hebben en die met succes hun 

zelfbeschadigend gedrag hebben gestopt. Wij hebben zes fases geïdentificeerd in dit 

herstelproces: (1) grenzen stellen en contact maken, (2) eigenwaarde, (3) zichzelf 

verstaan, (4) autonomie, (5) stoppen met zelfbeschadigen en nieuwe strategieën 

ontwikkelen en (6) behoud. Contact is de rode draad door het proces: zowel het 

ontbreken van contact als het bestaan van een zeer intens contact waren een reden om 

zichzelf te beschadigen. Het leren reguleren van contact met zichzelf en de omgeving 

werd door alle respondenten benoemd als een belangrijke vaardigheid om het 

zelfbeschadigen te verminderen en te stoppen, wat mogelijk werd door een positief 

contact met hun hulpverleners.       
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Algemene discussie 

De dagelijks praktijk vormde de aanleiding voor deze dissertatie: in veel gevallen komt 

de geboden zorg in ons gezondheidszorgsysteem niet overeen met de behoeften en 

voorkeuren van patiënten die zichzelf beschadigen. Vooral de negatieve attitude van veel 

hulpverleners en hun gebrek aan kennis over zelfbeschadiging is een aandachtspunt, 

omdat dit de toch al verstoorde emoties en gedachten van patiënten verergert, wat het 

risico op zelfbeschadiging doet toenemen. De negatieve attitude van de hulpverlener 

verergert de gevoelens van schaamte en schuld, evenals de door de patiënt gevoelde 

mislukking. Het ontbreken van begrip en empathie van de hulpverlener, zoals ervaren 

door de patiënt, leidt tot hun geloof dat het personeel handelt op basis van misvattingen 

over zelfbeschadiging. Deze combinatie van negatieve attitudes en kennistekort leidt 

ertoe dat patiënten de neiging hebben om de hulpverlening te mijden, zoals we uitgelegd 

hebben in hoofdstuk 1.  

Vanuit het hulpverlenersperspectief blijkt dat ook zij moeite hebben met het 

effectief omgaan met patiënten die zichzelf beschadigen. Dit hebben wij bevestigd met 

ons systematische review (hoofdstuk 2), maar wordt ook door andere reviews bevestigd. 

Alle reviews noemen dat er een tekort is aan kennis en vaardigheden, leidend tot een 

negatieve attitude naar patiënten die zelfbeschadigen. In ons onderzoek naar de effecten 

van het trainingsprogramma (hoofdstuk 3) vonden wij zelfs een alarmerend laag 

percentage van vier procent van de ervaren hulpverleners die eerder een specifieke 

scholing gevolgd hadden rondom het thema zelfbeschadiging. En ondanks het toenemend 

aantal wetenschappelijke publicaties over zelfbeschadiging, vonden Saunders et al (2012) 

nauwelijks een verschil in de attitude van hulpverleners tussen oudere en nieuwere 

publicaties, wat indiceert dat het een hardnekkig probleem is.  

 

Hulpverleners willen graag goede zorg leveren. Goede zorg is gebaseerd op het goede 

doen en schade voorkomen, respectvol handelen en geen verschil maken tussen personen. 

Patiënten doen een appel op hulpverleners om hen goede zorg te verlenen, welke het 

beste aansluit bij hun ervaringen en voorkeuren. Op dit zogenaamde ‘morele appel’ wordt 

vaak niet gereageerd als het gaat om patiënten die zichzelf beschadigen. Een centrale 
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vraag voor deze discussie is waarom het geven van goede zorg aan patiënten die zichzelf 

beschadigen zo gecompromitteerd wordt.  

De gevoelens die opgeroepen worden door de confrontatie met zelfbeschadiging: 

ongeloof en afschuw, boosheid, frustratie en verraad, teleurstelling, verantwoordelijkheid 

en machteloosheid (zie hoofdstuk 1), lijken een collectieve angst te creëren onder 

hulpverleners die leidt tot heftige tegenoverdrachtsgevoelens naar de patiënt. Het feit dat 

mensen in staat zijn om zichzelf schade toe te brengen, om hun lichaam te vernietigen, 

roept existentiële vragen op over het doel en de kwetsbaarheid van het leven, en over de 

eindigheid van het leven. Vooral als zelfbeschadiging gebruikt wordt als 

overlevingsmechanisme voor ondragelijke pijn van geestelijk lijden. Daarnaast roept 

zelfbeschadiging vragen op over de mogelijke (beperkte) invloed van een hulpverlener: 

het niet kunnen beïnvloeden van het gedrag en de emoties van je patiënt, ondanks je 

kennis, expertise en goede wil, is een bedreiging voor de competentie van de 

hulpverlener. Om deze confrontaties te kunnen hanteren, creëren hulpverleners een 

afstand om niet teveel geraakt te worden door patiënten die zichzelf beschadigen. Zij 

gebruiken vaak rationalisaties zoals ‘omdat de zelfbeschadiging niet te beïnvloeden is, 

kunnen we onze tijd beter gebruiken om patiënten te helpen van wie de problemen wel 

opgelost kunnen worden’, en ‘het is haar eigen keuze om zich te beschadigen, dus is het 

ook haar verantwoordelijkheid’, en ‘haar zelfbeschadigende gedrag moet wel een manier 

zijn om mij en deze situatie te manipuleren om toch haar (pathologische) doel te 

bereiken’. Op deze manier legitimeren zij hun afwijzende houding naar patiënten die 

zelfbeschadigen. Maar door de gecreëerde afstand is het niet meer mogelijk om de mens 

te zien achter het (zelfbeschadigende) gedrag, met haar of zijn eigen verhaal, en hun roep 

om hulp: deze attitude biedt geen mogelijkheid om welke hulp dan ook te bieden.  

 

Gelukkig zijn er ook hulpverleners die wel in staat zijn om goede hulp te bieden aan 

patiënten die zichzelf beschadigen, zoals wij hebben laten zien in onze studies naar het 

specialistische klinische behandelcentrum (hoofdstuk 6) en het herstelproces van ernstig 

zelfbeschadigend gedrag (hoofdstuk 7).  Deze onderzoeken laten zien dat personeel in 

staat is om patiënten die zelfbeschadigen te benaderen met een niet-veroordelende 

attitude en adequaat met hen kan communiceren. Deze niet-veroordelende reactie is 
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essentieel voor de interactie met patiënten die zelfbeschadigen en draagt bij aan een 

veilige en respectvolle werkrelatie met de patiënt waarin deze zich veilig en gewaardeerd 

voelt, met authentieke zorg van de hulpverlener voor de situatie en gevoelens van de 

patiënt.  Slechts dan kan een patiënt zich bloot geven en praten over haar 

zelfbeschadiging en de onderliggende oorzaken. Het is bemoedigend dat herstel in elk 

geval deels mogelijk is, als aan deze voorwaarden wordt voldaan. De ervaringen en 

kennis van deze zogenaamde best practice situaties zouden ingezet moeten worden als 

rolmodellen binnen de gezondheidszorg.  

 

Daarnaast hebben we in ons onderzoek over het trainingsprogramma ook gezien dat de 

deelnemers aan de training gretig waren om de training te volgen, wat een indicatie is dat 

hulpverleners meer over zelfbeschadiging willen leren en dat zij hun vaardigheden willen 

vergroten. En het effect van onze training laat zien dat het mogelijk is om de attitude en 

self-efficacy ten opzichte van patiënten die zichzelf beschadigen te vergroten, wat ook 

gevonden is bij andere studies. Het reflecteren op de eigen geboden zorg en behandeling 

door hulpverleners, op de eigen interactie met de patiënt, familie en collegae, en op de 

basiskennis omtrent zelfbeschadiging en effectieve behandelmethoden zijn belangrijke 

onderdelen van zo’n training. Het reflecteren op de eigen gedachten, emoties en gedrag, 

gevolgd door het ontwikkelen van een adequate attitude en benadering van patiënten op 

een niet-beoordelende manier, horen eveneens in de training thuis. Ervaringsdeskundigen 

horen een belangrijke rol te spelen in de training. Het horen van de motieven en functies 

van zelfbeschadiging vanuit het perspectief van mensen die zichzelf beschadigen of 

beschadigd hebben is een krachtige manier om kennis over te brengen, en geeft vooral  

inzicht in de onderliggende mechanismen van zelfbeschadiging. Deze vorm van 

onderwijs biedt mogelijkheden om ervaringen uit te wisselen tussen patiënten en 

personeel. In de evaluatie van onze training beoordeelden de deelnemers de inzet van 

zowel een ervaringsdeskundige trainer als een professionele trainer met de hoogste score, 

en veel deelnemers gaven aan dat zij het meest geleerd hadden van het persoonlijke 

verhaal van de ervaringsdeskundige. Dit droeg ertoe bij dat hun begrip van 

zelfbeschadiging significant toenam.        
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Tot op heden is er geen consensus over wat nu exact goede zorg is voor patiënten die 

zichzelf beschadigen. Dit moet vastgesteld worden en vervolgens uitgewerkt worden in 

een multidisciplinaire richtlijn. Het is van groot belang dat patiënten worden betrokken 

bij de ontwikkeling van deze richtlijn: hun ervaringen en behoeften zijn noodzakelijk om 

de kwaliteit van zorg voor deze patiëntengroep te optimaliseren. Deze multidisciplinaire 

richtlijn moet geschikt zijn voor alle verschillende hulpverleningsinstellingen. Hoewel dit 

proefschrift zich richtte op patiënten in de GGz, moeten we ons er bewust van zijn dat 

voor veel patiënten die zichzelf beschadigen de eerste ervaring met de hulpverlening 

plaatsvindt binnen de algemene gezondheidszorg, namelijk huisartsen en (meestal) eerste 

hulpposten in het algemene ziekenhuis. Omdat dit de eerste confrontatie is met de 

hulpverlening is het van groot belang dat patiënten hier de juiste behandeling krijgen en 

zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen, zodat zij bereid zijn hun behandeling voort te 

zetten, wat vaak noodzakelijk is. Helaas vonden Mc Hale & Felton (2010), Saunders en 

collegae (2012) en Karman et al (2014) allen een nog negatievere attitude onder het 

personeel van de algemene gezondheidszorg, waarmee de noodzaak onderstreept wordt 

om alle gezondheidszorginstellingen op te nemen in deze richtlijn.       

 

Om de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen te verbeteren zijn verschillende 

partijen binnen de gezondheidszorg nodig. 

A. De beroepsorganisaties moeten de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn 

initiëren. Deze organisaties bewaken niet alleen de kwaliteit van de zorg die binnen 

hun vakgebied geleverd wordt maar ook de voorwaarden die nodig zijn om deze zorg 

goed te kunnen leveren. Bij de ontwikkeling van de richtlijn hoort ook een 

implementatieplan om de richtlijn uit te rollen binnen de gezondheidszorg in 

Nederland en de wetenschappelijke evaluatie van deze richtlijn.  

B.  De overheid moet de financiële middelen beschikbaar stellen om deze 

multidisciplinaire richtlijn te ontwikkelen en de inspectie van volksgezondheid moet 

toezien op de naleving ervan. 

C. Het onderwijs moet binnen de initiële opleidingen voor verpleegkundigen, zorg en 

maatschappelijke ondersteuning, medici en psychologen leerstof opnemen over 

zelfbeschadiging. Dit moet minimaal bestaan uit basiskennis over zelfbeschadiging, 
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communicatie met patiënten die zichzelf beschadigen en ethische kwesties rondom 

zelfbeschadiging, waarbij ervaringsdeskundigen ingezet worden om de kennis over te 

brengen.  

D. Gezondheidszorginstellingen moeten hun personeel trainingen over zelfbeschadiging  

aanbieden die gebaseerd zijn op expliciete kwaliteitsstandaarden. Deze standaarden 

moeten gebaseerd zijn op best practice situaties en onderzoek totdat de 

multidisciplinaire richtlijn is ontwikkeld. Andere kwaliteitsprojecten die zij kunnen 

initiëren om de kwaliteit van zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen te 

verbeteren zijn het coachen van personeel en invoeren van kwaliteitsinstrumenten. 

Discussies over morele en ethische kwesties rondom de behandeling van patiënten die 

zichzelf beschadigen, het zogenaamde ‘moreel beraad’,  kunnen deze innovaties 

ondersteunen. Hetzelfde geldt voor (afdeling overstijgende) casusbesprekingen over 

moeilijke en uitdagende patiënten die zelfbeschadigen, met als doel het expliciteren 

van het vaak gemeenschappelijke probleem en om passende benaderingen en 

interventies te bespreken. De inbreng van patiënten bij deze overleggen zou kunnen 

leiden tot het vinden van een gezamenlijke oplossing voor de problemen.  

E. Managers en leidinggevenden moeten een actieve rol spelen om de kwaliteit van zorg 

voor de patiënten die zichzelf beschadigen op hun afdeling te verbeteren. Zij moeten 

zich realiseren dat de meeste patiënten die zelfbeschadigen kunnen herstellen met de 

juiste behandeling en behandelcondities (zoals genoeg tijd voor de behandeling en 

voldoende gekwalificeerd personeel). Managers moeten zich ook bewust zijn van de 

impact van zelfbeschadiging op hun personeel en hoe zwaar dit op hen kan drukken. 

Dit betekent dat zij, naast passende training, ook super - en intervisie mogelijkheden  

moeten bieden voor al hun personeel.  

F. De individuele hulpverleners in de gezondheidszorg moeten zich ervan bewust zijn 

dat zij het belangrijkste zijn in de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen. De 

kwaliteit van de interactie tussen de individuele hulpverlener en de patiënt, zijn 

attitude naar de patiënt die zichzelf beschadigt, bepaalt of een patiënt zich 

gerespecteerd en gewaardeerd voelt. Op basis hiervan kan een vertrouwensband 

groeien, noodzakelijk om samen de functies van zelfbeschadiging voor de patiënt te 

ontdekken en om manieren te vinden om met de onderliggende emoties om te gaan. 
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De hulpverlener moet zoeken naar de beste behandelmogelijkheden voor zijn patiënt 

en als de hulpverlener twijfelt over de eigen competenties, moet hij ervoor zorgen dat 

hij de juiste opleiding of training krijgt. De individuele hulpverlener moet regelmatig 

de zorg voor zijn patiënten evalueren door aan zijn (zelfbeschadigende) patiënt 

feedback te vragen over de gebruikte attitude en behandeling, om op deze wijze de 

zorg te verbeteren.     

 

Beperkingen en aanbevelingen voor verder onderzoek 

Wij hebben in dit proefschrift geen aandacht besteed aan de rol van familie en vrienden 

ten aanzien van de zorg voor patiënten die zichzelf beschadigen. Door hun hechte relatie 

met de patiënt kunnen zij veel informatie verstrekken over de patiënt die zich beschadigt. 

Zij kunnen helpen om een beter beeld te schetsen van de onderliggende problemen van 

het zelfbeschadigende gedrag en meehelpen in het vinden van oplossingen om hiermee 

om te gaan. Zij zijn in staat om stresssituaties te herkennen, evenals signalen van 

dreigende zelfbeschadiging. Daarnaast kunnen zij helpen om zelfbeschadiging te 

voorkomen en de patiënt tot grote steun zijn. Familie en vrienden worden ook beïnvloed 

door de impact van zelfbeschadiging op hun geliefden en verdienen respect en steun van 

hulpverleners. Zoals geadviseerd wordt in verschillende richtlijnen moeten familie en 

vrienden betrokken worden bij de behandeling van zelfbeschadiging, op voorwaarde dat 

de patiënt hier toestemming voor geeft.    

 

Behandeling was niet het primaire doel van dit proefschrift. Bestaande evidence based 

interventies voor de behandeling van zelfbeschadiging zijn overwegend gebaseerd op de 

cognitieve gedragstherapie en emotieregulatie. Deze behandelingen zijn voornamelijk 

gericht op het onderliggende proces van zelfbeschadiging en hoe om te gaan met 

benauwende gevoelens en gedachten. Deze benaderingen staan borg voor het leveren van 

zorg van hoge kwaliteit aan patiënten die zichzelf beschadigen en zouden opgenomen 

moeten worden in de (te ontwikkelen) multidisciplinaire richtlijn. Daarnaast biedt het 

interventieprogramma dat gebruikt is binnen ons trainingsprogramma interventies voor 

de communicatie met patiënten die zelfbeschadigen, de vroegsignalering van dreigende 

zelfbeschadiging en hoe te interveniëren. Wat ontbreekt, zijn richtlijnen hoe te handelen 
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bij acuut zelfbeschadigend gedrag, als het gedrag niet meer voorkomen kan worden en als 

het contact met de patiënt verloren is. Ook ontbreken richtlijnen voor het handelen in 

specifieke situaties, zoals zelfbeschadiging in opdracht van auditore hallucinaties. De 

multidisciplinaire richtlijn moet ook interventies voor deze situaties beschrijven. 

 

Hoewel wij binnen onze training significante verbeteringen hebben geconstateerd in de 

attitude en self-efficacy  van hulpverleners ten opzichte van patiënten die zichzelf 

beschadigen, hebben wij niet gemeten wat het effect van deze verbeteringen was op het 

daadwerkelijke gedrag van de hulpverleners en op patiëntniveau. Toekomstige studies 

zouden het effect op het actuele zelfbeschadigende gedrag moeten meten, evenals de 

tevredenheid van patiënten over de geboden zorg.  

     

Ter afsluiting: wij hebben laten zien dat de zorg rondom zelfbeschadigend gedrag in de 

psychiatrie kan verbeteren als hulpverleners een gespecialiseerde training volgen. Deze 

training moet zich richten op de communicatie met de patiënt, waarvoor een juiste 

attitude en kennis over zelfbeschadiging noodzakelijk zijn. Om te kunnen begrijpen wat 

zelfbeschadiging is, is de inzet van ervaringsdeskundigen cruciaal. Voor de verdere 

verbetering van de zorg rond zelfbeschadiging is een multidisciplinaire richtlijn voor de 

algemene en geestelijke gezondheidszorg nodig voor de behandeling van patiënten die 

zichzelf beschadigen. Wij bevelen de ontwikkeling van deze richtlijn aan, met daarop 

gebaseerde kwaliteitseisen en een regelmatige evaluatie van de kwaliteit van de geboden 

zorg.    

 


