
 
  

Het onzegbare bespreekbaar 
maken: de kracht van het 

doorvragen  
 

Suicidaal gedrag bij jongeren 
Individuele en Gezinsbehandeling 



Wat gaan we doen: 

ò  Filmpjes: 

      Multiple Suicides  Golden Gate Bridge 

      Man who servived Golden Gate Bridge  

ò  Interactie met de groep en info uitwisseling 

ò  Casus met een opdracht aan de groep 

ò  Gezamenlijk gesprek over onze ervaringen 

  



Youtube filmpjes 

ò  Beide filmpjes kun je bekijken via de website 
inekerood.nl 

ò  Het zijn indringende filmpjes en ik raad je aan de 
filmpjes samen met iemand te bekijken. 



Vragen aan groep 

 

Welke thema’s zijn jullie opgevallen. 

Samen in gesprek 



Vraag aan het publiek 

ò Vertel aan degene die naast 
je zit waarom je altijd een 
partner, gezinslid, familielid 
betrekt bij de behandeling 
als er een suicide wens 
wordt uitgesproken? 



Overweging voor het 
publiek 

ò Kun je bij een geslaagde 
suicide voor jezelf  
verantwoorden dat je wel op 
de hoogte was en de familie 
niet hebt betrokken of  
ingelicht? 

. 



Betrekken van ouders 

ò  Informatie over de jongere (levensloop, kenmerken) 

ò  Mee-zorgen voor veiligheid 

ò  Moreel gezag: het is hun kind! 

ò  Herstel binnen het gezin van de hiërarchie en van de 
onderlinge betrekkingen 

ò  Mag het juridisch wel als de jongere vraagt om 
geheimhouding? 



Risicofactoren  

ò  Emotionele kenmerken 

ò  Sociale karakteristieken 

ò  De levensloop 

ò  Psychopathologie 

ò  Gezinsfactoren 

ò  Joiner en van Orden 



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 

+ bewust worden van de diepere gevoelens jegens elkaar 

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



Casus 

ò  ‘ Er lag een brief  op haar bureau, tussen haar schriften en boeken’ , 
zei de moeder van Annet van 16 jaar, toen ze voor ouderbegeleiding 
bij mij in de kamer zat. De moeder zag er afgetobd uit en had al een 
paar nachten heel slecht geslapen. Hoewel ze 2 keer samen met haar 
man, naar de begeleiding was gekomen en eenmaal met Annet 
samen, was deze keer de afspraak dat ze alleen zou komen.  

ò  ‘ Hoe zo een brief  ‘ vroeg ik, waarop ze vertelde dat ze het niet kon 
laten om in de kamer van haar dochter, de grond te bevrijden van de 
vuile kleren die er lagen en de vloer te stofzuigen en dat ze toen ook 
haar bureau wat ordende. En daar zag ze die brief  tussen de 
papieren, meer een tekening dan een brief, met veel donkere wolken, 
pik zwart en donker rood en paars ergens onderin een klein mensje 
en dwars daar door heen ‘ik wil dood’.  



ò  Die brief  zou niet voor haar bedoeld zijn en als haar dochter zou 
weten dat ze deze gezien had zou ze zich betrapt voelen en heel 
boos worden, volgens moeder. Moeder zit er terneer geslagen bij en 
wacht mijn reactie af. Ze beloofde haar dochter dat deze haar eigen 
kamer zou beheren, ze is tenslotte 16 jaar, maar ze is haar belofte 
niet nagekomen. 
  
Annet is jongste dochter en sinds haar vriendje een van haar 
vriendinnen heeft versierd, trekt ze zich terug uit de vriendengroep. 
Ze is sinds een paar maanden in behandeling vanwege somberheid, 
maar het lijkt wel of  ze steeds somberder wordt. Ze draagt zwarte 
kleding en zegt dat ze dit mooi vind en ze laat weinig over zichzelf  
los in de gesprekken met haar therapeut. Ze gaat nog wel naar 
school en ze zei in een gezamenlijk gesprek dat ze zich terugtrekt 
omdat ze veel huiswerk heeft. 
 



ò  ‘Hoe reageerde je man op jouw ontdekking ?’   ‘ Hij weet 
het niet meer zegt de moeder, hij wordt er nerveus van en 
wil geen ruzie . Hij vind dat we haar moeten 
vertrouwen’ , zegt moeder, ‘maar dat kan ik niet’ . ‘ Ik 
begrijp het’ , zeg ik,  ‘want jullie lopen met een geheim’ .  

ò  ‘ Ik ben zo bang’ zegt moeder.’  ‘Waarvoor precies bent u 
bang?’  Het komt met moeite over haar lippen en dan 
zegt ze, ‘voor suïcide’. 



Reflectie 

ò  Het is een vertrouwd dilemma, depressieve en suicidale 
jongeren strooien soms met boodschappen die niet 
gesignaleerd mogen worden of  wel? Want  tegelijkertijd 
laten ze je voelen dat ze met rust gelaten willen worden 
en trekken zich terug op hun kamer. En zeggen dat er 
niets aan de hand is of  worden boos en luisteren naar 
muziek en chatten of  bezoeken in het geheim 
internetsites met verhalen over hoe je een einde aan je 
leven kunt maken.  



Opdracht aan moeder 

ò  ‘Hoe kunnen jij en je man samen met haar in gesprek 
gaan en deze situatie bespreken? Hoe gaan jullie als 
ouders positie innemen?’ Het is een veel gestelde vraag 
van ons en dan zien we ouders twijfelen en dit zware 
onderwerp liever vermijden. Vragen als wat hebben we 
niet goed gedaan? Hoe komt het dat onze dochter zo 
heftig reageert op een toch onbelangrijke gebeurtenis? Ze 
is ons grootste bezit en ze weet dat we van haar houden.  



Reflectie 

ò  Ik zie een moeder die vertelt hoe ze samen met haar man 
uit verbinding is geraakt met een dochter die ook zelf  uit 
verbinding lijkt en mogelijk steeds sterker het gevoel 
koestert dat ze er niet meer wil of  kan zijn.  Maar ook de 
ouders zijn onderling niet goed meer in verbinding met 
elkaar en met hun dochter samen lijken ze onmachtig en 
weten elkaar niet meer echt te raken. Ze verstarren in 
hun vertwijfeling en er ontstaat een schijnwereld waarin 
ze elkaar lijken te ontmoeten.  



Gezinsgesprek 

ò  Ouders samen hebben met dochter gesproken over de 
tekening, ze is boos, ze wil wel meekomen voor een 
gezamenlijk gesprek met jou als therapeut. 

ò  We horen graag een vraag waarvan jij denkt dat deze 
tot meer verbinding leidt. 

ò  Welke andere vragen lijken jou van belang. 

ò  We inventariseren de vragen en de achterliggende 
gedachte of  hypothese daarbij. 



Achtergrond gezin 

ò  Ouders 26 jaar getrouwd. Vader 48, concierge scholengemeenschap, 
moeder 49, werkzaam in de zorg. Beide jongsten uit gezinnen resp. 5 
en 3 kinderen. Hechte relatie met ouders van moeder en haar zus en 
broer, afstandelijke relatie vader met zijn gezin, waar 2 oudere 
broers en daaronder 2 zussen, dit na overlijden van zijn ouders 
vanwege erfenis kwesties 

ò  Een 19 jarige broer woont thuis en hij gaat heel erg zijn eigen gang. 
Opleiding niet afgemaakt, nu werkzaam in call centrum. 

ò  Een oudere zus van 23 jaar woont sinds 1 jaar uit huis met haar 
vriend en heeft een administratieve functie op MBO niveau. Ze wil 
alles graag zelf  bepalen en doen en moeder is daar niet blij mee en 
eerder gaf  dit conflicten. 

ò  De eerste geboren zoon, kwam niet levensvatbaar ter wereld. 



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 



ò  Inzicht verkrijgen in gedachten, gevoelens en 
gedragingen (betekenissen) die gezinsleden aan elkaar 
toeschrijven. 

ò  Gedachten en gevoelens en gedragingen die men aan 
elkaar toeschrijft worden vaak niet openlijk gedeeld. 

ò  Door deze indirecte vraagstelling worden de onderlinge 
verschillen openbaar en zichtbaar en ‘ verschil is 
informatie’. 

Doel van cirulair vragen 



ò  Intevieuwer toont zich neutraal, nieuwsgierig en 
meervoudig partijdig en heeft geen belang t.a.v. in een 
richting. 

ò  Hypothesen fungeren als gids 

ò  Je kunt de vraag inluiden of  vooraf  vragen of  je iets aan 
de andere partij mag vragen 

ò  Intervieuwer moet niet nalaten de vraag als interventie te 
gebruiken (richting?) 

Uitgangspunten 



ò  Tweevoudige	cirulaire	vraag	=	door	A	te	vragen	hoe	deze	
denkt	dat	B,	ergens	over	denkt	

ò  Drievoudig	=	door	A	te	vragen	of	deze	denkt	dat	B	of	C	
net	zoals	hij	denkt.	Of	dat	ze	beiden	iets	anders	denken	

ò  Viervoudig	=	door	A	te	vragen	hoe	het	voor	B	zou	zijn	als	
C	en	D	er	anders	over	denken	

Techniek	van	circulair	
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? 



Voorbeeldvragen over 
suicide? 

ò  Wanneer Henk, denk jij dat Inge het meest last heeft van 
de suicide gedachten? 

ò  Ken jij de inhoud van haar gedachten? 

ò  Hoe groot is het onderlinge vertrouwen? 

ò  Wat denken jullie wat nodig is om dit te vergroten? 

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



Effect van circulaire 
vragen 

ò  Vragen geven informatie, (breuken achterhalen) en 
genereren informatie, dus brengen nieuwe betekenissen 
en daardoor nieuwe verbindingen.  

ò  Vaak is dit m.b.t. de interactie en de context rondom het 
probleem, waardoor o.a. bestaande (intern/tussen) 
conflicten op tafel komen. (openheid verschaffen) 

ò  Vragen gericht op het nu, verleden of  de toekomst. 

ò  Zijn doorgaans reflectief  van aard (bijstellen cognitie) 

ò  Verhogen de betrokkenheid maar ook de spanning, dus 
neem de tijd en bouw rust in. 


