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Zelfverwonding (ZVG)
Definitie (Claes et al., 2007)
• ZVG verwijst naar sociaal
niet aanvaardbaar gedrag
waarbij een persoon
zichzelf opzettelijk schade
toebrengt aan het eigen
lichaam zonder de intentie
zichzelf het leven te
benemen
• Bv. zichzelf snijden,
branden, steken, slaan,
excessief wrijven

Zelfbeschadigingssyndroom

Zelfbeschadigingssyndroom

(DSM-5, Sectie III)

(DSM-5, Sectie III)

•

In het afgelopen jaar heeft de betrokkene op vijf of meer dagen opzettelijk
letsel toegebracht aan het eigen lichaamsoppervlak

•

•

De betrokken verricht de zelfbeschadigende handelingen met één of meer van
de volgende verwachtingen:

Het gedrag is niet sociaal aanvaard (zoals piercings, tatoeages, en een
religieus of cultureel ritueel) en blijft niet beperkt tot het plukken aan een
korstje of nagelbijten

•

Het gedrag of de gevolgen ervan veroorzaken klinisch significante lijdensdruk
of beperkingen in het interpersoonlijke of schoolse functioneren of in het
functioneren op andere belangrijke terreinen

•

Het gedrag kan niet beter worden verklaard door een andere psychische
stoornis of somatische aandoening.

•

o

Het verlichten van negatieve gevoelens of cognities

o

Het oplossen van interpersoonlijk conflict

o

Het opwekking van positieve gevoelens

De opzettelijke zelfbeschadiging gaat samen met minstens één van de
volgende kenmerken:
o

interpersoonlijk conflict of negatieve gevoelens of gedachten

o

voorafgaand aan de handeling is er een periode van preoccupatie met het
beoogde gedrag, die moeilijk is te beheersen

o

De betrokkene denkt frequent aan zelfbeschadiging, ook wanneer hij of zij
er niet naar handelt

o

Het gedrag treedt niet uitsluitend op in het beloop van psychotisch
episoden, intoxicatie door een middel of onttrekking van een middel.

o

Bij mensen met een neurobiologische ontwikkelingsstoornis is het gedrag
geen onderdeel van een patroon van repetitief stereotiep gedrag.

1

5/10/2017

Aanvangsleeftijd ZVG

Prevalentie ZVG

(Claes, Luyckx, Maïtra, & Claes, in revision)

• Niet-klinische populaties
o

Middelbare scholieren
•
•
•

• Klinische populaties
o

± 17.1-38.6% (Brunner et al., 2013)
± 18% (Muehlenkamp et al., 2012)
± 6.7% (DSM-5; Zetterqvist et al., in

Adolescenten
•

Jong volwassenen
•

o

± 17%

(Whitlock et al., 2006)

Volwassenen
•

± 4%

(Klonsky et al.,2003)

14 à 15 jaar

(Darche, 1990; DiClemente

vrouwen

Vrouwelijke
patiënten

et al., 1991)

•

press)

o

± 40%-61%

o

Eetstoornissen

(Claes & Muehlenkamp,
2014; Svirko & Hawton, 2007)
•

AN-R: 13.6%-42.1%

•

AN-BP: 27.8%-68.1%

•

BN: 26%-55.2%

20 à 21 jaar
mannen

Volwassenen
•
•

Vrouwelijke
adolescenten

± 4%-21% (Briere & Gil, 1998)
BPS (Ludäscher et al., 2009)
•

69%-75%

Model ZVG
Emotional Reactivity + Mood Intolerance

Model ZVG (Claes & Muehlenkamp, 2014)

Stressor

Functies van ZVG

Emotieregulatie &
ZVG

o

ZVG als een uiting van psychische problematiek (communicatieve
functie) of

o

ZVG als een manier om hiermee om te gaan (probleemoplossende
functie)

o

Functionele schaal
•
•
•
•
•

(Vanderlinden & Vandereycken, 1997)

Emotieregulatie
Aandacht
Stimulatie
Straf
Zelfdestructiviteit
-
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Welk affect wordt gereguleerd?
High Arousal
Kwaad, Angstig, Nerveus

Blij

Negatief

Positief

Depressief, Verveeld, Schuldig
N=177

Opgelucht
Low Arousal

Variabiliteit

p<.01

p<.001

Welk affect wordt gereguleerd?

Welk affect wordt gereguleerd?

ZVG
Bij chronische BPD patiënten zien we voor en na ZVG een stijging
van negatief affect
VICIEUZE CIRKEL VAN ZVG

Wat gebeurt er met variabiliteit van
affect?

Emoties & Pijn & ZVG

LANGERE HISTORIEK VAN ZVG
MINDER PIJN
ERNSTIGER ZVG

OPGELET MET MEDICATIE DIE PIJN
GEVOELIGHEID BEÏNVLOEDT
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Emoties & Impulsiviteit & ZVG

Emoties & Pijn & “ZVG”

(Claes et al., 2014)

Enkel participanten die hoog scoren
op emotionele reactiviteit vertonen een
daling van negatief affect bij het
toedienen van een pijnprikkel

Functional MRI of pain application in youth who engaged in repetitive
non-suicidal self-injury vs. psychiatric controls (Osuch et al., 2014).

Diagnostiek

Functieanalyse

Holistische theorie ZVG
Uitlokkende gebeurtenis
Individueel: mislukking
Sociaal: ruzie, verlies

Negatieve gedachten:
Ik ben een mislukking, ik haat
mezelf, ik ben waardeloos

Negatieve gevoelens:
Boosheid, verdriet, onzekerheid,
verwardheid
Gedachten aan ZVG

Afremmende factoren:
Waardevol contact
In gezelschap zijn

Versnellende factoren:
Alcohol- en/of druggebruik
Vermoeidheid, alleen zijn, stress
Zelfverwonding

Negatieve gevolgen
(op lange termijn):
Schuld, schaamte, wonde,
littekens, afwijzing door omgeving

Positieve gevolgen
(op korte termijn):
Afname van spanning, kwaadheid,
verwarring, zelfbevestiging, gevoel
van sterkte
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Interventies gelinkt aan emoties
1.
2.
3.
4.

Interventies

5.
6.

Vertrouwensrelatie & motivatie
Emotie-regulatie
Cognitieve herstructurering
Gedragsverandering
Hervalpreventie
Zelfzorg

Interventies
1. Vertrouwensrelatie &
motivatie

2. Emotie-regulatie
• Psycho-educatie
o

Emoties zijn uw vrienden
• Angst = Bescherming
• Kwaadheid = Actie

• Personen die NIET stopten met ZVG waren diegene die
• meer frequent ZVG stellen
• een groter aantal vormen van ZVG hanteren
• meer functies van ZVG rapporteren
• meer academische en emotionele stress rapporteren
• minder vertrouwen in de eigen emotie-regulatie vaardigheden

• Emotionele Exposure
o

Voelen ≠ Handelen

Niet ik, Niet jij,
MAAR wij ☺

Interventies
3. Cognitieve
herstructurering

Interventies
4. Gedragsalternatieven

5. Hervalpreventie
• Herval maakt deel uit van
herstel …

6. Zelfzorg
ZELFZORG
• Doorheen de ganse behandeling van
ZVG zijn
• “Respect voor zichzelf”
• “Zelfzorg”
belangrijke thema’s
• Hulpverlener mag ook grenzen stellen
• Zelfzorg is de boodschap voor de
patiënt en de hulpverlener
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Dank aan PhD team!

Dank voor uw aandacht!
• Els Boekaerts
• Sylvia Gijbels
• Ellen
Sleuwaegen
• Els Santens
• Tinne Buelens
• Nina Palmeroni

Vragen?
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