
Jongeren die zichzelf verwonden voelen zich vaak slecht in hun vel.

Snijden is voor hen een manier om om te gaan met heftige emoties, een soort uitlaatklep. Iets

waar ze wél controle over hebben en waardoor ze hun zorgen of problemen misschien even

vergeten.

Ze weten vaak wel dat er een probleem is, maar kunnen het niet altijd verwoorden.

Snijden lucht op en geeft hen een gevoel van controle. Maar dat gevoel is ook heel snel voorbij.

Daarna hebben ze vaak spijt.

Ze schamen zich en hebben stress omdat anderen hun littekens misschien gaan opmerken. Die

negatieve gedachten kunnen leiden tot neerslachtigheid en depressie, of problemen thuis en op

school.

18% van de Vlaamse jongeren heeft zichzelf al eens bewust verwond zonder dat ze zelfmoord

willen plegen.

Mijn vriend doet zichzelf pijn, wat nu?!

Je ontdekt dat een vriend zichzelf krast of zichzelf op een andere manier verwondt? Dat is

schrikken!

Geef aan dat je bezorgd bent en word niet boos. Het is belangrijk om te luisteren naar hun

verhaal, zonder te oordelen.

Dit soort problemen gaan bijna nooit vanzelf over. Laat je vriend voelen dat die er niet alleen voor

staat en zoek samen professionele hulp bij het JAC of bij Tejo.

Vergeet niet te zorgen voor jezelf. Voor jou is dit ook heftig. Zoek zelf steun bij anderen als je daar

nood aan hebt.
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Hoe ga ik om met stress en tegenslagen? Test je veerkracht!

NOKNOK.BE 

Hoe veerkrachtig ben jij? Doe de test!

FITINJEHOOFD.BE 

Chat met JAC

Ma-vr: 13-19u.

Door Zelfverwonding.be 11-24 jaar

WAAROM SNIJDEN SOMMIGE JONGEREN ZICH?

PRAAT EROVER

Mail met JAC

Je krijgt een antwoord binnen de
2 werkdagen

Bezoek het forum van Awel

Deel je verhaal met
leeftijdsgenoten of reageer op
het verhaal van iemand anders.

Ga langs bij TEJO

Vind een TEJO in je buurt voor
gratis therapeutische hulp. Maak
liefst eerst een afspraak via
telefoon of mail.

https://www.watwat.be/hulp/jac
https://www.watwat.be/hulp/tejo
https://www.noknok.be/dashboard/mijn-veerkracht
https://www.fitinjehoofd.be/login
https://www.caw.be/jac/contacteer-ons/chat/
https://www.jac.be/mail
https://awel.be/forum
https://tejo.be/vind-een-tejo-huis/lijst/



