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Suicidaal gedrag bij jongeren: 
Lastig en ook boeiend 

 
 



Jezelf  uitsluiten? 

ò  Empirisch onderzoek: bevindingen Joiner (2007) en van 
Orden en collega’s  (2010) 

ò  Het sterke gevoel zich niet meer in staat te voelen er bij te 
horen. 

ò  Het gevoel anderen tot last te zijn en dat iedereen beter af  
is als hij of  zij er niet meer is. 



Fathma in systeem en de 
context 

ò  Fathma is depressief  en uit zich suicidaal 

ò  Eindexamenklas VWO is weggelopen vanwege spanningen in 
het gezin en wordt via de schooldecaan, hulpverlening POH 
gemeld bij R.v.d.K, waardoor Bureau Jeugdzorg het gezin 
benaderd en ouders en oudste broer heel boos zijn. 

ò  Tegelijkertijd komt ze met moeder bij de afdeling adolescenten 
van de GGZ. Paniek en zorg bij moeder, boosheid bij het 
gezin, angst en depressie bij F, uitstotingsprocessen. 

ò  Wat gebeurd er in dit samenspel Fathma, gezin, school, hulp 
POH, BJZ en RvdK en GGZ: 

ò  Het gaat om een systemisch proces van in en uitsluiting 
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Culturele 
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Ouders en maatschappij 

De persoonlijke en maatschappelijke 
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Sociale 
contacten, vrije 
tijd, vrienden, 

seksualiteit 

Proces Van 
lichamelijke rijping 

tot sociaal 
maatschappelijke 

volwassenheid 

Opleiding, 
beroep en 

omgaan met 
autoriteiten 



Buffer 

processen  

Ouders 

 

Metapositie ouders 

Hoe is het reflectie vermogen  
ontwikkeld vanuit eigen (migratie) 

geschiedenis? 
 

Wat zijn per 
cultuur de 

 ‘goede ouder’ 

ervaringen?  

Is er een sociaal 
netwerk dat hand en 
spandiensten  t.a.v. 

de metapositie 
verleent en 

beschikbaar is? 

Metadenken 
mede delegeren 

aan 
hulpverlenende 

instanties? 



  

Prof. dr. David Pinto is hoogleraar Interculturele Communicatie. Hij reikt ons een 
denkkader aan waarmee het mogelijk wordt om de verschillen tussen mensen uit 
verschillende culturen te begrijpen. Begrip is niet alleen de basis voor respect, het is ook de 
basis voor het voorkomen van onnodige misverstanden. In zijn denken stelt hij naast de 
pyramide van Maslow, die past bij het Westen en waarin "zelfontwikkeling" het hoogste 
goed is, de pyramide van Pinto, die past bij het Oosten en waarin "eer" het hoogste goed is.	

  

              



Wat gebeurt er in gezin 

ò  Indirecte, onduidelijke maar ook wel heftige  
communicatie  en onderlinge irritaties.  

ò  De achtergrond van de suïcidewens, het isolement en  
de onmacht, lijken onbespreekbaar.  

ò  De jongere stapt steeds vaker uit het contact, en de 
systeemleden voelen zich steeds onmachtiger  

ò  Toename stress in het gezin, waardoor de 
communicatie steeds onveiliger wordt.  

ò  Wanhoop en onmacht herhaalt zich. 
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5 speerpunten 

ò  Identiteitsontwikkeling jongeren en de culturele spagaat 
naar 2 culturen.  

ò  Collectiviteit en bredere familiebanden, naast oordelend 
zijn ze ook een bron van kracht. 

ò  Invloed van Taal:, is de wijze waarop men 
communiceert, waarbij je moet aansluiten 

ò  Breuken: Migratie en verliesthema’s. 

ò  Heilige huisjes van het gezin en de hulpverlener 



Wat gebeurt er met de 
jongeren 

ò Pendelen tussen  2 culturen is een ingewikkelde ontwikkeling opgave, 
omdat men steeds van perspectief  moet wisselen.(spagaat) 

ò Identiteit: weten van waar je  komt en waar je naar toe wilt. 
ò Loyaliteit aan de waarden van de eigen cultuur (heilige huisjes)   
ò Dragen van verantwoordelijkheden naar de familie prevaleert boven 

persoonlijke doelen.  
ò Rol van jonge vrouwen is vaak ingewikkeld. 
ò Gevoel te moeten kiezen ipv onderhandelen 
ò Onderwijs en werk van de jongere is het pensioen voor de ouders 
ò Hulpverlenen betekent een brug slaan. De familie waarden 

bespreken en de complexiteit begrijpen naar leeftijd en culturele 
context 

 



Cultuur en Taal 

ò  Linquistische conventies die in periodes van stress het 
gevoel van uitsluiting versterken 

ò  Intonatie, volume, opbouw van een betoog 

ò  De tweede taal onvoldoende beheersen 

ò  Impact van tolken of  tolken telefoon. 



Migratie en verlies thema’s 

ò  Suicidaal gedrag, een dreigend verlies triggert oude  
verlies en rouw thema’s 

ò  Wat is de migratiegeschiedenis 

ò  Was waren de traumatische ervaringen 

ò  Hoe is de relatie met de familie in het land van 
oorsprong 

ò  Heimwee naar belangrijke personen in het thuisland. 

ò  Hulpbron van belangrijke personen in het thuisland. 



Heilige huisjes 
hulpverlener 

ò  Ben jij je bewust van hoe je in of  uitsluit? 

ò  Zoek naar spreekwoorden en gezegdes die je raken. 

ò  Hoe gaan wij ons verbinden met de client, gezin en ken 
jij jouw heilige huisjes?   

ò  De wijze waarop wij denken over clienten en problemen 
van clienten is bepalend voor hoe wij clienten bejegenen, 
vragen stellen en hoe wij oplossingen zoeken. 



Heilige huisjes: gezin 

Waarden en normen die een geschiedenis kennen. 

ò  De vuile was niet buiten hangen 

ò  Vader is de baas 

ò  Mannen hebben meer vrijheden dan vrouwen 

ò  Vrouwen zijn ondergeschikt aan mannen 

ò  Onderwijs van de kinderen is een hypotheek voor een 
veilige  oude dag voor de ouders 



2 factoren 

ò  Empirisch onderzoek: bevindingen Joiner (2007) en van 
Orden en collega’s  (2010) 

ò  Het sterke gevoel zich niet meer in staat te voelen er bij te 
horen. 

ò  Het gevoel anderen tot last te zijn en dat iedereen beter af  
is als hij of  zij er niet meer is. 

ò  Het is belangrijk deze beelden en deze ‘structurele 
eenzaamheid’  te onderzoeken en d.m.v. circulaire en 
toekomst gerichte vraagstelling te bespreken 



Interventies en 
behandeling 

ò  Lineair: gericht op het individu:  

ò  + veiligheidsplan 

ò  + medicatie 

ò  + verbod 

ò  + evt. opname 

ò  + individuele begeleiding en behandeling van de 
suicidaliteit 



Gezinsbehandeling 

Circulair van aard: gericht op de relaties, de onderlinge 
verbindingen en op de interactionele processen. 

+ herstel van de betrokkenheid en de hierarchie 

+ bewustworden van de diepere gevoelens jegens elkaar 

+ bestrijding van de fenomenen van Joiner en van van 
Orden. 



ò  L: H.v. is detective vanuit de visie dat er een oorzaak en gevolg 
bestaat. Wie deed wat, wanneer, waar, waarom enz. Vaak met als 
doel de kennis van de hulpverlener te vergroten en overzicht te 
creëren. Iets wat absoluut noodzakelijk is. Met het gevaar van 
beschuldiging en schaamte. 

ò  C: H.v. is meer neutrale onderzoeker vanuit de visie dat alles met 
alles verbonden is.  Door te vragen naar gedrag en betrekkingen, 
wordt het bewustzijn van cliënt en familie over de circulaire 
processen vergroot.  

ò  Vaak gaan deze vragen samen. 

Verschil lineaire en circulaire 
vragen 



Voorbeeldvragen over 
suicide? 

ò  Stel dat uw dochter dood is, wat zal u  het meeste van 
uw dochter  missen?  

ò  Kun je een volgorde maken in wie haar het meest zou 
missen? En wie het minst? 

ò  Waarin zou ze, denkt u rust krijgen indien ze dood is? 

ò  Wat denken julie wat nodig is om dit te voorkomen? 

ò  Discussie voor de workshop: Wat zou het effect van deze vragen 
kunnen zijn? 
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Tijdslijn 

ò  gehuwd, geboorte 1e kind, 2e kind enz. 

Geboorte Annet 




