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Inleiding

Hoewel de geschetste situaties in dit protocol hopelijk uitblijven, is onderstaande richtlijn
opgesteld ten behoeve van het begeleiden van leerlingen waarbij sprake is van automutilatie.
Wat belangrijk is bij het bestuderen van dit protocol, is dat het in alle situaties gaat om een
richtlijn. Wat in de ene situatie voorkomt, kan in een volgende situatie uitblijven. Zie het
protocol daarom als ondersteuning bij het uitzetten van de benodigde stappen, maar wees
bewust dat het protocol geen harde maatstaf biedt. Iedere situatie is uniek en behoeft een
eigen aanpak.

Automutilatie is een ander woord voor zelfbeschadiging, zelfverwonding of zelfverminking. Het
is een medische term die samengesteld is uit auto (zelf) en mutilatie (beschadiging). Het is een
symptoom en geen op zichzelf staand syndroom. Automutilatie omvat alle gedragingen die
verwondingen/letsel aan de eigen huid en/of het lichaam toebrengen. Voorbeelden hiervan zijn
snijden, branden, krassen, krabben, haren trekken, hoofdbonken, voorwerpen in het lichaam
brengen of schadelijke stoffen innemen. Bij jongens gaat zelfbeschadiging vaak samen met
alcohol- en drugsgebruik.

Mensen die zichzelf beschadigen doen dat niet om dood te gaan maar om overeind te blijven.
Wel kan de beschadiging zo ernstig zijn of worden dat deze levensbedreigend of zelfs dodelijk
is.

Zelfbeschadiging onder jongeren komt vaak voor. Er wordt geschat dat 15% van de jongeren
zichzelf weleens beschadigt. Het begint meestal tussen het 12e en 14e levensjaar. Tussen de 18
en 24 jaar gebeurt het het vaakst. Gezien de frequentie en leeftijdsgroep waarin automutilatie
aanvangt en voorkomt, is het van belang als professional goed te kunnen signaleren. Daarnaast
beoogt dit protocol te verhelderen welke stappen je als professional kunt nemen.

Bij het opstellen van dit protocol is gebruik gemaakt van de kennis van 113 Suïcidepreventie,
en www.sameninmijnschoenen.nl, een initiatief van het Trimbos-instituut, de Landelijke
Stichting Zelfbeschadiging en Fivoor.
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Oorzaken en functies

Er kunnen verschillende aanleidingen zijn om jezelf te beschadigen. Iemand kan bijvoorbeeld
niet goed in zijn of haar vel zitten of zich niet veilig voelen om te vertellen dat er iets is. Soms
is er sprake van onvermogen om gevoelens adequaat te uiten. Leerlingen kunnen te maken
hebben (gehad) met pesten, gezinsproblemen, trauma’s, mishandeling, een moeilijke
echtscheiding van de ouder(s)/verzorger(s), seksueel misbruik of verwaarlozing. Onvoldoende
steun in een moeilijke levensfase, gebrek aan steun in de omgeving en/of stress zijn tevens
factoren die hierop van invloed kunnen zijn. Het komt ook voor dat de aanleiding onduidelijk is.

Het automutileren kan verschillende functies hebben. Hoewel iedere situatie uniek is, zijn er
een aantal algemene functies voor automutilatie te onderscheiden.

Automutilatie kan de volgende functie hebben:
- Het omgaan met emoties;

Soms kennen leerlingen geen adequate strategieën om met hun emoties om te gaan.
Zelfbeschadiging geeft de leerling in dit geval een gevoel van ontlading; spanning
neemt af en/of rust en controle keren terug.

- Gedachten verzetten;
Door pijn richt de leerling diens aandacht even op iets heel anders, zodat hij/zij niet aan
nare dingen hoeft te denken. De leerling hoeft in dit geval de emotionele pijn niet te
voelen, omdat de focus verlegd wordt naar fysieke pijn.

- Een nare situatie stoppen;
De automutilatie kan ook anderen afleiden; het zorgt ervoor dat anderen schrikken en
de aandacht zich richt op de zelfbeschadiging. Er komt zo een eind aan een nare
situatie, bijvoorbeeld een ruzie.

- Een beleven van emoties
Soms kan een leerling zichzelf gevoelloos voelen, alsof hij/zij geen emoties meer
beleeft. Zelfbeschadiging kan helpen deze momenten te beëindigen.

- Zelfdoding voorkomen;
Soms geldt dat iemand zichzelf beschadigt om erger te voorkomen. De leerling
voorkomt zo een einde aan diens leven te maken, door de opgebouwde spanning een
uitweg te bieden.

- Communiceren;
Automutilatie kan onbewust een signaal van de leerling zijn om aan de omgeving te
laten weten dat hij/zij het heel moeilijk heeft en dringend hulp nodig heeft. De leerling
weet dan niet hoe hij/zij dat op een andere manier zou kunnen doen. Iemand kan op
zo’n moment niet anders. Het is dus geen aandachttrekkerij of aanstellerij.

- Straf;
Zelfbeschadiging kan ook een manier zijn om jezelf te straffen of uitdrukking te geven
aan ‘zelfhaat’ of ‘zelfverachting’.

- Sensatie;
Een minderheid noemt sensatie zoeken als reden: het geeft hen gevoelens van
opwinding of blijdschap.
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Preventie

Het is belangrijk dat op school aandacht wordt besteed aan zelfbeschadiging. Het is hierbij
vooral belangrijk om het onderwerp bespreekbaar te maken. Leerlingen zullen dan eerder aan
de bel trekken. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan:

● Voorlichting over zelfbeschadiging, bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan het
bestaan van zelfbeschadiging in de klas via (mentor)lessen.

● Het geven van een spreekbeurt, presentatie of boekbespreking over zelfbeschadiging
door een leerling zelf. Dit kan tot begrip en respect leiden. Let er wel op dat de leerling
hierbij goed wordt begeleid.

● Leerlingen wijzen op websites bedoeld voor jongeren waar zij meer informatie en hulp
kunnen vinden, zoals www.sameninmijnschoenen.nl of de app Calm Harm (engelstalig).

● Het uitnodigen van iemand van de Stichting Zelfbeschadiging om voorlichting te komen
geven.

De drempel voor leerlingen om over hun problemen te praten met professionals is lager,
wanneer openheid over psychische problemen onderdeel is van het pedagogische klimaat op
school. Het is belangrijk dat alle leerlingen weten bij wie ze op school terecht kunnen wanneer
zij problemen ervaren. Het komt vaak voor dat medeleerlingen weten dat een klasgenoot
(psychische) problemen heeft, zonder dat professionals het weten. Dit kan een zware last zijn
voor medeleerlingen. Ook voor deze leerlingen is het belangrijk om te weten bij wie ze hiermee
terecht kunnen.
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Signalering

Leerlingen die zichzelf beschadigen voelen zich vaak niet begrepen of veroordeeld en schamen
zich voor hun probleem. Dit maakt dat zij hun zelfbeschadiging vaak zullen proberen te
verbergen. Het is belangrijk dat professionals zich bewust zijn van signalen die erop kunnen
wijzen dat een leerling zichzelf beschadigt. In onderstaande lijst worden deze signalen
toegelicht; niet alle signalen zullen duidelijk binnen de schoolse situatie naar voren komen.
Ook thuis kan de leerling dit gedrag laten zien; het is daarom altijd belangrijk om goed in
contact te blijven met de ouder(s)/verzorger(s) van de leerling.

De volgende signalen kunnen erop wijzen dat een leerling zichzelf beschadigt:
● Fysieke signalen:

○ Onverklaarde krassen in de huid, snij- of brandwonden (bijvoorbeeld van
sigaretten) of kneuzingen. Met name op armen, benen en buik;

○ Onverklaarde lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn.
● Psychologische signalen

○ Plotselinge stemmingswisselingen;
○ Verlies van interesse en plezier in activiteiten die eerder wel plezier gaven,

oftewel een neerslachtig gevoel of depressieve symptomen;
○ Problemen op zichzelf betrekken met daaraan gepaard schuldgevoel en/of

gevoelens van mislukking, waardeloosheid, uitzichtloosheid of woede;
○ Opvallende veranderingen van de prestaties op school, op het werk of thuis.

Denk aan slechte cijfers, maar ook aan ineens hele goede cijfers;
○ Minder deelname aan of volledig terugtrekken uit sociale situaties en

verslechterde communicatie met vrienden en familie;
○ Veranderingen in slaap- en eetpatroon;
○ Niet bereikbaar zijn.

● Gedrag bedoeld om anderen niks te laten merken:
○ Het bedekken van het lichaam en/of vermijden van situaties waar armen of

benen te zien zijn, zoals nooit willen zwemmen of verzuim bij bijvoorbeeld de
gymles of zich nooit willen omkleden waar anderen bij zijn;

○ Het dragen van kleding die niet past bij de weersomstandigheden, zoals lange
mouwen en broeken terwijl het erg warm is;

○ Het krampachtig zorgen niet aangeraakt te worden (door een wond of pijn);
○ Het op gekke plekken verbergen van voorwerpen zoals scheermesjes of

aanstekers en/of voorwerpen niet weg willen doen als daarom gevraagd wordt;
○ Het verbergen of apart wassen van de eigen kleding;
○ Vreemde excuses maken voor de verwondingen;
○ Zich terugtrekken in de eigen kamer of badkamer.
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Doorverwijzen

Wanneer je op school signalen voor automutilatie herkent bij een leerling, is het van belang
daarover het gesprek aan te gaan. Doel van dit gesprek is niet het stoppen van de
automutilatie; het is belangrijker om in contact te blijven met de leerling en de leerling
vervolgens te stimuleren hulp te accepteren.

Wanneer je dit gesprek aangaat, is het belangrijk om een rustige plek en passend moment uit te
kiezen. Probeer hierbij begripvol te zijn voor de leerling en eventuele oordelen buiten het
gesprek te houden. Het kan voor een leerling lastig zijn om jou in vertrouwen te nemen; de
leerling kan bang zijn voor stigmatisering of de verwachting hebben dat openheid het probleem
erger zal maken. Vaak wil een leerling wel hulp, maar kunnen er tal van ‘misvattingen’ zijn
waardoor de leerling het moeilijk vindt om eerlijk te zijn over de automutilatie. Probeer te
bespreken welke misvattingen er zijn en help de leerling inzien dat het bespreken van de
automutilatie kan opluchten. Benadruk dat jullie samen kunnen zoeken naar oplossingen.

In het gesprek kunnen enkele zaken de situatie verergeren; probeer daarom in het gesprek niet;
● het onderwerp ‘automutilatie’ te negeren;
● vaag te blijven over waar het om gaat;
● in paniek te schieten;
● direct allerlei instanties in te lichten;
● je hulp op te dringen;
● iemand te controleren;
● te vragen de zelfbeschadiging te laten zien (tenzij medisch nodig);
● ervan uit te gaan dat iemand gaat stoppen;
● de zelfbeschadiging te verbieden;
● iets te beloven wat je niet waar kan maken (bijvoorbeeld dat je er altijd bent voor

iemand, of dat je het nooit aan iemand zal vertellen).

Wat wel helpend kan zijn in het gesprek:
● probeer je in te leven in de situatie en belevingswereld van de leerling;
● ga naast de leerling staan of zitten, nooit erboven of ertegenover;
● weeg voors- en tegens met elkaar af;
● geef de leerling het vertrouwen dat hij/zij de juiste keuzes maakt.

Blijkt het vermoeden van automutilatie te kloppen, bespreek dan in het gesprek de
vervolgstappen. Het komt vaak voor dat de leerling niet wil dat je zijn of haar
ouder(s)/verzorger(s) op de hoogte brengt van de zelfbeschadiging. Ze schamen zich of willen
hun ouder(s)/verzorger(s) er geen pijn mee doen. Belangrijk is dat je de leerling motiveert om
met de ouder(s)/verzorger(s) te spreken over de problemen. Bij leerlingen onder de 16 betrek je
de ouder(s)/verzorger(s) altijd, tenzij dit de veiligheid in het gedrang brengt. Volg daarbij het
tempo van de leerling. Stem ook bij leerlingen ouder dan 16 gezamenlijk af op welke wijze
ouder(s)/verzorger(s) betrokken worden; de leerling mag dit bijvoorbeeld zelf thuis bespreken,
maar kan het ook prettig vinden als zijn ouder(s)/verzorger(s) op school uitgenodigd worden.
Als de leerling van 16 of ouder geen toestemming geeft voor het betrekken van
ouder(s)/verzorger(s) en/of het zorgteam; wacht dan met het informeren van
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ouder(s)/verzorger(s) en bespreek de leerling anoniem in het interne ondersteuningsteam voor
advies.

Wanneer ouder(s)/verzorger(s) geïnformeerd zijn, is het van belang dat zij toestemming geven
om de leerling aan te melden bij het zorgteam. Het zorgteam kan vervolgens passende
ondersteuning voor de leerling inschakelen. Als ouder(s)/verzorger(s) hier geen toestemming
voor geven, bespreek dan altijd anoniem de leerling in het zorgteam.

Uitzondering op bovenstaande zijn situaties waarin acuut medisch ingrijpen noodzakelijk is,
betrek dan de hulpdiensten en licht ouder(s)/verzorger(s) hierover in, ongeacht de leeftijd van
de leerling.

Wanneer met de leerling gesproken is over wat in grote lijn de onderliggende problemen van
de zelfbeschadiging zijn (dit gesprek zal in de meeste gevallen door het zorgteam met de
leerling gevoerd worden), kan door het zorgteam een inschatting gemaakt worden bij welke
instantie aanvullend advies ingewonnen kan worden; binnen de school, bij de
jeugdgezondheidszorg of de Jeugd-GGZ. Doorverwijzing vindt vanzelfsprekend altijd plaats in
overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Geadviseerd wordt de leerling in ieder geval
naar de huisarts of de Jeugd-GGZ door te verwijzen als er ernstige problemen zijn, of als de
zelfbeschadiging en/of het verdriet toenemen en/of als de leerling angsten ontwikkelt of
neerslachtig lijkt.

Als blijkt dat een leerling (zonder dat hiervoor voorafgaande signalen waren in de
schoolsituatie) op de eerste hulp terecht is gekomen door zelfbeschadiging, is het van belang
dat er na de wondverzorging gezorgd wordt dat de leerling in contact wordt gebracht (of wordt
verwezen naar) een collega met expertise rond zelfbeschadiging. Deze professional gaat met de
leerling in gesprek om de juiste, gerichte verdere begeleiding te organiseren, mocht die er nog
niet zijn.
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Automutilatie in een groepje leerlingen

Het kan voorkomen dat je weet of vermoedt dat zelfbeschadiging in een groepje leerlingen
plaatsvindt. Het komt voor dat leerlingen gezamenlijk automutileren, waardoor de
zelfbeschadiging een bepaalde status krijgt en de leerlingen er nog moeilijker mee kunnen
stoppen. In deze situatie is het van belang om met de afzonderlijke leerlingen het gesprek aan
te gaan; ga na of het vermoeden klopt en bespreek dit met de ouder(s)/verzorger(s). Aangeraden
wordt in deze situatie als docent niet alleen te handelen maar het zorgteam te betrekken.

Nadat ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen zijn geïnformeerd, is het van belang om met het
groepje in gesprek te gaan. In principe kan dit gesprek met de betreffende leerlingen
gezamenlijk gevoerd worden, tenzij de inschatting is dat er redenen zijn om het gesprek met
ieder groepslid afzonderlijk te (blijven) voeren. In het gesprek is het belangrijk te luisteren naar
het verhaal met een open, niet veroordelende houding en om door te vragen om te achterhalen
waarom de leerlingen zichzelf beschadigen. Dit gesprek kun je als docent of mentor zelf doen
(met afstemming en/of ondersteuning van het zorgteam), maar het is ook mogelijk om dit
samen met vrijwilligers van Stichting Zelfbeschadiging te voeren; samen met het zorgteam kun
je afstemmen welke werkwijze het beste bij de groep past.

In het gesprek met de betreffende leerlingen is het van belang om algemene informatie over
zelfbeschadiging te delen en waarom mensen zichzelf beschadigen. Bespreek ook wat de rol
van de groep kan zijn binnen de zelfbeschadiging. Maak duidelijk waar ze hulp kunnen vragen.

Na één of twee groepsgesprekken kunnen waar nodig individuele trajecten gestart worden.

Geef ook voorlichting aan het docententeam en geef aan dat het onder leerlingen speelt.  Noem
hierbij geen namen. Overweeg tevens in de betreffende klas(sen) van de leerlingen een
algemene voorlichting te houden. De voorlichting kan eventueel ook door Stichting
Zelfbeschadiging gegeven worden.
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