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Videofragment Bert Van Luyn (Psyflix)
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1.1 Wat is chronische suïcidaliteit?
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- Suïcidaliteit is (semi)chronisch aanwezig 
- Sluimerend op de achtergrond /onderhuids
- Gedachten maar ook pogingen
- Opflakkeringen nav (dagdagelijkse) gebeurtenissen → Aanleiding vaak onduidelijk (banaal?) 

(Paris 2003)
- Vorm van (inadequate?) coping  (Van Hemert et al., 2012)

Kenmerken

1.1 Wat is chronische suïcidaliteit (CS)?
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- Rol van chronisch vroegkinderlijk trauma en hechtingsprocessen (zie verder)
- Verhoogd risico op CS bij àlle phst  centraal bij BPS
- Communicatieve betekenis 
- Opgepast! Ook episodes van acute suïcidaliteit ! 

1.1 Wat is chronische suïcidaliteit (CS)?
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1. Omgaan met pijnlijke gevoelens
2. Communiceren van negatieve emoties en ontreddering
3. Verkrijgen van gevoel van controle

Kortom: Suïcidaal gedrag beoogt:
⇒ Te ontvluchten aan een toestand van mentale pijn

Functie te ontdekken samen met de cl!

Functies van CS (bij borderline persoonlijkheidsproblematiek)

1.1 Wat is chronische suïcidaliteit (CS)?
Inleiding
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1.2 Acute versus chronische 
suïcidaliteit
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1.1 Acute versus chronische suïcidaliteit

- Acuut = breed
- Aanpak tussen acuut en 

chronisch verschilt

Gewoon/acuut Chronisch

Uitzonderlijk/abrupt +/- permanent (Herpes 
virus)

Acute/extreme en 
overweldigende stressoren Triggers lijken banaal

Vooral as-I problematiek Vooral as-II problematiek

Alertstand
actief bevragen

Sluimerstand
geduld reflectie begrijpen
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2.1 Hechting
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”Stel: je zoontje is 
gevallen terwijl hij 

buiten aan het spelen 
was. Hoe reageer je? 

Wat doe je/wat zeg je?
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- Dit maakt mogelijk dat kind kan vertrouwen
- Je bekrachtigt hechtingsgedrag
- Je legt relatie tussen context en affect
- Je leert het kind taal om zijn/haar affect te communiceren
- Je suggereert een actieve coping
- Je  toont dat met actieve coping een affect sneller overgaat dan met passieve coping + je 

geeft impliciet de boodschap “dit is tijdelijk”

Oh kom eens hier, wat is er gebeurd? Ben je geschrokken? Laten we een pleistertje plakken.”

2.1 Hechting
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- De buitenwereld wordt geïnternaliseerd (buitenwereld wordt binnenwereld)

- Gevolg: Kind maakt zich copingvaardigheden eigen vb leert zichzelf te troosten als hij later 
ʻouderʼ is -self soothing-  “Oké dit is tijdelijk, ik kom hier wel door.” en maakt werkmodellen 
over hoe de wereld en hijzelf daarin draait.
→ coping / innerlijke werkmodellen

Metafoor van gevallen zoon

2.1 Hechting
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- Significante anderen zijn geen geruststellende hulpbron 
- Gebrek aan vertrouwen in de ander en zichzelf
- Kunnen zz niet geruststellen of troosten (self-soothing)
- Negatieve gevoelens worden als gevaarlijk beschouwd, bron van ontreddering. (Angst voor) 

overspoeling 
- Coping:

- onderdrukken van negatieve emoties
- negatieve emoties extreem uiten en benadrukken

→ Laag mentaliserend vermogen

Onveilig intern werkmodel - mentale pijn!

2.1 Hechting
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2.2 Mentaliseren
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- Ons eigen gedrag en dat van anderen
- Proberen te begrijpen vanuit datgene wat mogelijk achter het gedrag zou kunnen liggen:

- behoeftes
- bedoelingen
- gevoelens
- verwachtingen

- Mentaliseren betekent dat je niet alleen kijkt naar wat de ander doet, maar ook de 
achtergrond ervan probeert te begrijpen.

- <--> PRE-mentalisatie modi

Definitie mentaliseren (Hutsebout, Nijssens & Vessem, 2021)

2.2 Mentaliseren
Ontstaansgeschiedenis van CS
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- Speelt een rol in het ontstaan
- Suïcide als falende mentalisatie
- Speelt een belangrijke rol in de behandeling :

Eenzaamheid van de suïcidale cliënt kan begrepen worden als de afwezigheid van een 
emotionele verbondenheid met een mentaliserende ander

Mentaliseren en suïcidaliteit

2.2 Mentaliseren
Ontstaansgeschiedenis van CS

In crisis is mentaliseren niet alleen moeilijker voor cliënten, ook het  mentaliserend vermogen 
van HV wordt  gecompromitteerd in licht van ZM
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3.1 Tegenoverdracht
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Schrijfoefening overdracht/tegenoverdracht
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Dader
➔ eisend, afwijzend, 
agressie, diskwalificerend

Redden
Zorgen

‘Moeder Theresa’

Afwijzen
Irritatie

verwerpen

Slachtoffer
➔ onmachtig, hulpeloos, appèl, 

afhankelijkheid

Risico: op LT Verwerping                                                         verwerping
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Dader
➔ eisend, afwijzend, 
agressie, diskwalificerend

Redden
Zorgen

‘Moeder Theresa’

Afwijzen
Irritatie

Verwerpend

NEUTRAAL/ 
GEDOSEERD

Slachtoffer
➔ onmachtig, hulpeloos, appèl, 

afhankelijkheid
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3.2 Behandeling van CS: enkele 
houvasten
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- 36 jaar, werkloos
- Kapster, sinds 2 jaar op invaliditeit n.a.v. borderline persoonlijkheidsstoornis
- 3 jaar geleden gescheiden van man (waren 10 jaar getrouwd), na de scheiding werd ze 

gokverslaafd en heeft ze het financieel zeer moeilijk
- Heeft kinderwens maar kan geen kinderen krijgen
- Heeft geen vrienden
- Haar broer stapte 5 jaar geleden uit het leven, sindsdien verwaarloost ze zichzelf en kan ze 

moeilijk voor zichzelf zorgen 
- De voorbije 5  jaar is ze al vaak in en uit opname geweest op de afdeling 

persoonlijkheidsstoornissen. Na een recente suïcidepoging kwam ze bij jou terecht.

Voorstelling Myriam

2. Demonstratie   
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- Groeide op in een gezin zonder vader 
- Moeder weinig (emotioneel) beschikbaar (depressie en alcoholverslaving)
- Moeder had wisselende partners en na elke relatiebreuk moest Myriam haar moeder 

troosten. Myriam heeft als kind heel vroeg haar plan leren trekken

UITLEG OEFENING   ….
 
drie groepen  
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1. Helder kader
2. Wees je bewust van de hechtingsdynamieken van je cl. 
3. Risicoʼs nemen
4. Help woorden geven, zeker in moment van crisis  (= mentaliseren & containment)
5. Focus op de ontstaansgrond
6. Bouw een veilige relatie op
7. Probeer de boodschap/behoefte/het gevoel achter de suïcidaliteit te ontcijferen

→ VALIDEER & ERKEN !!!
8. Oprechte nieuwsgierigheid naar wat hen drijft, ik wil de wereld zien zoals zij die zien
9. Crisisplan

Overzicht:

3.2 Behandeling van CS: enkele houvasten
Ontstaansgeschiedenis van CS
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3.3 Acuut op chronisch
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1. Verandering in de actuele situatie?
2. Verandering in de stoornis?
3. Verandering in de hulpverleningsrelatie?
4. Bij overdrachtsmomenten
5. Als je er als hulpverlener anders bij zit

Wanneer van sluimerstand naar alert-stand

3.3 Acuut op chronisch
Aanknopingspunten voor de praktijk
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Bert Van Luyn

3.3 Acuut op chronisch
Aanknopingspunten voor de praktijk
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Dankjewel! 

Na deze vorming nog vragen? Ben je nieuwsgierig geworden en heb je nood aan meer?

→ Vormingsdag chronische suicidaliteit Antwerpen  7 februari 2023  Antwerpen

→ Tweedaagse vorming chronische suïcidaliteit op 13 en 15 december 2022 Vlaams-Brabant

Meer info: zie website Zelfmoord 1813


