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De keuze

Ik heb het nooit aan iemand verteld, maar ze hebben het thuis ontdekt.
Mijn snijden maakte hen bang en ze voelden zich mislukt.

Dat voelde ik wel aan door hun donderpreken heen,
maar ik ergerde me aan hun pogingen om mij onder controle te krijgen.

Dus sloot ik me zoveel mogelijk af en maakte me voor hen onbereikbaar.
Ze hebben me uiteindelijk uit pure machteloosheid naar een therapeut gestuurd.

Dat was mijn redding.
De therapeut luisterde zonder te oordelen.

Ik kon vertellen en hij bleef rustig.
Daardoor hoorde ik mijn eigen woorden,  

die me soms verrasten en soms ontroerden.
Vreemd eigenlijk, maar ik leerde mezelf kennen.

Meer zelfs, eigenlijk werd ik zo mezelf.
Het snijden stopte.

— Peter Rober, ‘Liefde & leed. Verhalen uit de praktijk van de psychotherapeut’

Dit boek gaat over kinderen en jongeren. We denken allemaal: kinderen, 
dat is spelen en plezier maken, samen naar de dierentuin gaan of voet-
ballen in de tuin. Jongeren kunnen zich in groep goed amuseren en echt 
genieten van het jong zijn. Dat is vandaag de dag helaas niet voor ieder-
een waar. Heel wat kinderen en jongeren zijn absoluut niet onbezorgd, en 
hun aantal neemt alsmaar toe. Over hen gaat dit boek.

De leeftijd die ik hierbij voor ogen heb, is die van kinderen en jongeren 
tussen tien en twintig jaar. Die grenzen zijn niet zomaar gekozen, een kind 
van tien kan namelijk al heel goed zijn of haar eigen mening geven. Ze 
kijken al met een wakkere blik de wereld in en kunnen verwoorden wat er 
aan de hand is. Sommige kinderen kunnen dat al eerder, maar doorgaans 
begint dit vanaf tien jaar. Rond de leeftijd van negen jaar komen belang-
rijke emoties zoals empathie, eerlijkheid en het besef van een verschil 
tussen goed en kwaad tot stand.

De bovengrens leg ik op twintig jaar, bewust twee jaar later dan de 
leeftijd waarop een kind meerderjarig is. Jongeren van achttien zijn echt 
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nog niet klaar voor de wereld van de volwassenheid. Daarvoor is onze 
samenleving veel te complex en dat genereert veel stress bij jongeren. 
Stilaan zien we dat meer en meer jongeren van boven de twintig jaar naar 
TEJO komen. Op deze moeilijke transitieleeftijd kom ik later nog terug.

Onderzoekers stellen al geruime tijd vast dat de ontwikkeling van onze 
hersenen pas rond de leeftijd van vierentwintig jaar volgroeid is en pleiten 
dan ook voor een ruimere adolescentietijd tot vierentwintig jaar.

Vandaag de dag slepen heel wat kinderen en jongeren een rugzak van 
verdriet en piekergedachten met zich mee en velen hebben nood aan 
psychologische begeleiding en soms ook aan residentiële psychiatrische 
hulp. Het is niet nieuw dat kinderen psychische zorgen en een depressie 
krijgen, maar ik stel vast dat hun aantal toeneemt.

Uit een bevraging door de Vlaamse Jeugdraad in 2016 blijkt dat maar 
liefst vijfendertig tot veertig procent van de jongeren zich niet goed voelt. 
Dat is meer dan een op drie kinderen. In een klas van gemiddeld vijfen-
twintig leerlingen zijn dat meteen acht kinderen die zich niet lekker in hun 
vel voelen.

Even ontstellend als dat aantal, is het feit dat wij deze verdrietige jon-
geren lang niet altijd zien. Zij verbergen hun gevoelens vaak of herkennen 
zelf niet wat er aan de hand is. Volwassenen missen vaak de tools om te 
detecteren dat er iets scheelt of weten niet wat ze kunnen doen als ze het 
wél zien. Daardoor worden problemen dikwijls pas opgemerkt wanneer ze 
al te grote proporties hebben aangenomen en komt de daaropvolgende 
hulp maar moeizaam tot stand. Soms komt ze zelfs gewoonweg te laat.

We praten te weinig over onze gevoelens, hoewel er nog nooit zoveel 
communicatie mogelijk is geweest als vandaag. Onze hedendaagse com-
municatie is vooral drukte, stress en gedoe. We willen de indruk wekken 
dat alles goed gaat en tonen alleen dat mooie plaatje. Het échte gesprek, 
over hoe het nu echt met je gaat, met ouders en vrienden en in alle rust en 
ontspanning ontbreekt vaak, waardoor ook de onderlinge verbondenheid 
met elkaar zoekraakt.

Dat kunnen we ons niet langer permitteren, niet als mens, noch als maat-
schappij.
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Jongeren moeten kunnen praten over wat ze meemaken, over hun er-
varingen en hun angsten. Zo kunnen ze leren om die te verwerken, ze een 
plaats te geven en eruit te leren. Vaak wordt zo vermeden dat angsten of 
problemen groter worden of dat er nog meer bij komen. Er móet een plek 
zijn waar jongeren hulp en richting kunnen krijgen voor hun leven, een 
echte opvoedkundige plek. Verder in het boek ga ik daar nog uitgebreid 
op in.

Eerst moeten we de problemen en het verdriet bij jongeren beter begrijpen 
en de mogelijke oorzaken vinden. Die zijn vooral gelinkt aan onze huidige 
levenswijze in een meritocratische samenleving naar neoliberaal model. 
In onze maatschappij word je beloond als je voldoet aan de streefdoelen, 
ben je zelf verantwoordelijk voor je eigen lot en is iedereen competitief 
ingesteld. Solidariteit voor elkaar is hier soms ver te zoeken.

Vele kinderen en jongeren kunnen niet volgen en haken af. Jongeren 
groeien vaak op met de angst van volwassenen die hun job dreigen te 
verliezen of die verkild raken door relatiebreuken. Ondertussen voorziet 
de commerciële ontspannings- en consumptiebusiness in afleiding en 
vluchtgedrag.

Sinds 2010 houden we een aantal statistische gegevens bij over de pro-
blemen waarmee jongeren naar TEJO komen.

Bovenaan staan relatieproblemen, bijvoorbeeld conflicten met ou-
ders, leerkrachten, broers en zussen, vrienden… Dit wordt gevolgd door 
depressieve gevoelens en depressie, negatief of afwezig zel!eeld en 
identiteitsproblemen, automutilatie, levensstress en misbruik.

In wat volgt zoom ik in op de meest voorkomende actuele problemen, 
oorzaken en gevolgen voor jongeren.

Sommige problemen hebben iets te maken met de omstandigheden 
waarin de jongere opgroeit, andere problemen zijn eerder eigen aan 
de veerkracht (of het gebrek daaraan) van het kind, en tot slot zijn er 
problemen die ontstaan door de manier waarop jongeren op die eerder 
vermelde oorzaken reageren.
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ALS DE OMSTANDIGHEDEN NIET MEEZITTEN
Kansarmoede
Het e"ect van kansarmoede op het psychologisch welzijn van kinderen 
wordt chronisch onderschat. Laat het duidelijk zijn: kinderen geboren in 
kansarmoede lopen nog altijd veel meer kans op een moeilijke toekomst 
dan kinderen uit een kansrijk gezin. En die toekomst betreft niet alleen de 
materiële welstand, maar evenzeer het psychologisch welzijn.

BEYOND BEATS & BARS
Ik haal een voorbeeld van het Koningin Mathildefonds aan, over 

het geven van kansen aan jongeren geboren in armoede. Het 

Koningin Mathildefonds wordt beheerd door de Koning Boude-

wijnstichting en enthousiasmeert en ondersteunt projecten door 

en voor jongeren met een bijzondere aandacht voor de meest 

kwetsbaren onder hen.

Voor de projectoproep 2017 ging het Koningin Mathildefonds op 

zoek naar projecten “die muziek een centrale plaats toekennen 

en die steun of een extra impuls bieden aan kinderen of jongeren 

die zich wat kwetsbaarder voelen, om welke reden dan ook. Deze 

projecten worden geheel of gedeeltelijk mee ontwikkeld door 

jongeren en geven hen de kans door te zetten en te volharden.”

In mei 2018 ging de prijs in Vlaanderen naar Beyond beats & 

bars, een cultureel hiphopproject van de Gemeenschapsinstellin-

gen/Detentiecentra van de gesloten instellingen voor jongeren. 

De hiphopcultuur wil vrede, liefde, eenheid en plezier brengen. 

Vanuit de verbinding met die waarden en hun talenten creëren 

jongeren uit verschillende GI’s samen een album. Creaties zullen 

de bars overschrijden, reizen en groeien door (virtuele) cyphers 

tussen de GI’s, (jonge) gastartiesten en jeugd in het New Yorkse 

gevangeniscomplex Rikers Island. Deze muzikale projecten, die 

zeer verbindend werken, hebben een bijzonder grote rol in de 

therapie voor de jongeren.
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Wat blijkt? De armoede bij kinderen neemt jaar na jaar toe. Als je ziet wat 
het e"ect hiervan is op kinderen en hun toekomstperspectieven, is dat 
zonder meer alarmerend.

Alsof dat nog niet erg genoeg is: voor het eerst in tientallen jaren blijkt 
uit de armoedebarometer dat jonge mensen kwetsbaarder worden voor 
armoede dan ouderen.

Nu zijn het dus de jongeren die het meest risico lopen. Hun mogelijk-
heden worden ernstig gehypothekeerd, nog voor ze goed en wel een job, 
een partner, een huis en zelf een kind hebben. Probeer het tij dan maar 
eens te keren.

Ik denk dat we niet genoeg bese"en welke impact dit armoederisico 
inhoudt voor de toekomstige generaties die levenslang arm zullen of 
kunnen zijn. Voor kinderen met een andere achtergrond of cultuur die 
opgroeien in kansarmoede worden de te verwachten gevolgen nog gro-
ter ingeschat. De maatschappij staat voor een enorme uitdaging om die 
jongeren op te vangen wanneer zij binnen enkele jaren ook adolescent 
zullen zijn.

En dan zijn er de jongeren die vandaag reeds een groot deel van hun 
leven in een instelling hebben doorgebracht met een rugzak vol psychi-
sche problemen en miserie. Zij hebben het zwaar, hebben vaak met hun 
ouders gebroken, zijn psychologisch niet stabiel en hebben niet zelden 
ook al schulden. Bijkomend lijden ze onder een heel laag zel!eeld, heb-
ben ze geen sociale banden om op te steunen en worden ze gehinderd 
door een gebrek aan vertrouwen in anderen die hen beletten om een 
gezonde verbinding met de samenleving te kunnen maken. Toch worden 
de meesten op hun achttiende als volwassen beschouwd, een leeftijd 
waarop een aantal voorzieningen niet meer van toepassing zijn. Het lijkt 
of de maatschappij op dat moment haar handen van de jongere aftrekt 
en zegt: “Trek nu maar je plan.”

Geen enkele jongere is op zijn achttiende helemaal klaar voor een 
evenwichtig leven met arbeid en eventueel nog bijkomende studie en 
autonomie over het eigen leven.

Jongeren uit kansrijke gezinnen kunnen nog een aantal jaren thuisblij-
ven en krijgen daardoor extra tijd en ruimte om te groeien, te studeren en 
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te sparen. Kansarme jongeren daarentegen staan er op hun achttiende 
vaak meteen alleen voor, zonder enige kans om te oefenen of te experi-
menteren en zonder ouderlijke begeleiding.

In de praktijk zien we dan dat net de jongeren die uit de jeugdzorg 
komen veel meer dan andere jongeren in armoede verzeilen. ‘Jordy’, de 
jongen die in 2016 van ontbering stierf in een tentje aan de Gentse Blaar-
meersen, is het allertreurigste voorbeeld van hoe een samenleving faalt 
in haar zorgattitude voor anderen. Een overheidsproject om vooral deze 
groep van jonge volwassenen te ondersteunen is in verkennings-, ont-
werp- en opbouwfase.

Bij TEJO-Antwerpen zijn we vanaf begin 
2018 gestart met TEJO Plus. We bieden een 
groepstherapie aan waar we wekelijks op 
maandagavond jongeren tussen 18 en 22! jaar 

begeleiden die er quasi alleen voor staan.
Met twee therapeuten begeleiden we een groepje 

van zes tot twaalf jongeren. Zij kunnen hier een jaar aan 
deelnemen, de eerste tien sessies zijn verplicht om een goed groeps-
gevoel te bekomen. Ze leren hun ervaringen te delen, zichzelf te zijn 
en te durven tonen, ieder op zijn eigen ritme. Ze leren zich in te leven 
in de gedachten van anderen, hen te aanvaarden en te vertrouwen. We 
focussen op het geloven in zichzelf met respect voor de anderen.
Ik heb er een heel fijn gevoel bij, jongeren vertrouwen elkaar na een tijd 
en hebben veel aan steun van hun peers.

Detectie van het armoedepotentieel kan best zo vroeg mogelijk gebeuren 
om de gepaste ondersteuning aan te bieden. Vroeg kan daarbij niet vroeg 
genoeg zijn. In Leuven werd daarom Parel opgericht, een hulpnetwerk 
voor kwetsbare toekomstige ouders. Parel geeft ondersteuning aan zwan-
gere vrouwen die drugs gebruiken of alcoholverslaafd zijn en aan ouders 
die het moeilijk hebben, financieel, materieel, psychosociaal of relationeel. 
Nog voor het kindje geboren is, wordt de moeder dan begeleid om haar 
kind zo veel mogelijk kansen te geven.
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School is eveneens een essentiële voorwaarde om kinderen kansen te 
geven, maar uitgerekend kansarme kinderen spijbelen het vaakst. Dat 
mag niet verbazen. Spijbelen kan tal van oorzaken hebben, heel vaak 
zijn het ouders die de verantwoordelijkheid niet nemen om kinderen 
naar school te sturen. Maar nog veel vaker zien we dat de spijbelaars 
jongeren zijn die al een vrij zwaar parcours achter de rug hebben. Ze 
moeten op de kleintjes passen of mee geld helpen verdienen, niet zel-
den zijn het jongeren met een andere culturele achtergrond. Of het zijn 
jongeren met veel kansarme volwassenen in hun omgeving, die niet 
geloven dat onderwijs een verschil kan maken of dat er kansen voor hen 
bestaan.

Debbie was zestien toen ze naar TEJO kwam. Ze 
was door het CLB, het Centrum voor leerlingbe-
geleiding, naar ons gestuurd. Debbie ging niet 
langer naar school en voelde zich depressief. 

Het ging niet goed op school en thuis liep het 
ook niet goed. Haar ouders waren al lang uit elkaar 

en haar papa zag ze heel weinig. Van de tien keer dat 
ze met hem afsprak, dook hij maar één keer e"ectief op.
Ze woonde al die tijd bij haar moeder die drie jobs moest combineren om 
te kunnen (over)leven. Haar vader betaalde geen onderhoudsgeld. Hij 
had kanker gehad en op school werd ze uitgemaakt voor kankerkindje. 
Ze had geen vriendenkring en bleef liefst thuis. Debbie leefde de hele 
week alleen. Ze zag haar mama enkel op zondag en dan waren er dik-
wijls spanningen. Na een week van slikken en zwijgen, hadden ze allebei 
verwachtingen om op die dag eindelijk eens enkele dingen te kunnen 
zeggen. Maar mama voelde zich moe en raakte snel geïrriteerd, als ze 
zag dat de kamer van haar dochter niet was opgeruimd bijvoorbeeld. 
Debbie wilde graag veel vertellen over hoe ze zich voelde en wat ze had 
beleefd, maar kwam daar niet aan toe. De opeenstapeling van gevoelens 
die tijdens de week niet verwoord waren, kwamen tot een uitbarsting 
op zondag.
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Maar ook de mama van Debbie zat niet goed in haar vel, ze worstelde 
met een mogelijke nieuwe liefde, tobde over het financieel rondkomen 
en had geen persoonlijke ruimte of energie over om aandacht te geven 
aan haar puberende dochter.
Sinds kort werkt Debbie in een dierenwinkel. Daar is het wel fijn vertoe-
ven. “Dieren zijn altijd lief en te vertrouwen, die kwetsen je niet”, zei ze.
Nadat ze haar piekergedachten begon te vertellen, ging het langzaam-
aan beter. We organiseerden een ontmoeting met haar mama, waarbij we 
samen vanuit TEJO oplossingsstrategieën bedachten om het anders aan 
te pakken. Dat verlichtte de thuissituatie voor Debbie. Tijdens de laatste 
sessie had Debbie een pracht van een klein hondje bij. Ze straalde, want 
dat hondje had ze gekregen op haar werk omdat ze zo tevreden waren 
over haar.

Het blijft belangrijk om kinderen van gezinnen in armoede extra te 
ondersteunen omdat net het bestaan van deze kinderen hun ouders 
de kracht geeft om toch inspanningen te doen om hun levenssituatie 
voor zichzelf en hun kinderen te verbeteren. In buurthuis Kauwenberg 
in Antwerpen, een plek waar vierdewereldmensen en generatiearmen 
welkom zijn, volgden we zo vele gezinnen en zijn we op een bepaald 
moment met crisisopvanggezinnen gestart. Dat was schitterend. We 
waren allemaal jonge ouders die zich engageerden voor de kinderen 
in de jeugdwerking waardoor de ouders ons vertrouwden. Zo kwamen 
deze kinderen van hun gezin in crisis bij ons terecht om een paar we-
ken rustig te bekomen en te spelen. Ondertussen zorgde men in het 
buurthuis voor de opvang en de begeleiding van de ouders, waardoor 
zij zich herpakten en hun kinderen niet geplaatst moesten worden in 
een jeugdvoorziening.
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Misbruik en incest
Misbruik bestaat in heel wat vormen en gebeurt op tal van plaatsen, niet 
alleen thuis maar ook bij familie, op school, in sport- en ontspanningsge-
legenheden, in de instelling, in de parochie of digitaal via sociale media. 
Het kan gaan van fysieke verwaarlozing en geweld over emotionele mis-
handeling tot seksueel geweld.

De realiteit is dat misbruik in al zijn vormen van jaar tot jaar alleen 
maar toeneemt. En dan gaat het enkel over die zaken die worden aan-
gegeven of o#cieel geregistreerd. Er gebeurt ongetwijfeld nog veel 
meer dat verzwegen wordt, jaar na jaar stijgt het aantal aangiftes. Het is 
belangrijk dat we goed bese"en dat het aantal kinderen die slachto"er 
zijn van misbruiken blijft groeien en we dit daadwerkelijk dienen aan te 
pakken.

Eén op vijf jongeren is slachto"er van seksueel misbruik. Volgens 
onderzoek zou 80 tot 90$procent niet aangegeven worden. Naast be-
stra#ng en behandeling is er nu een preventief optreden gestart. Een 
anonieme hulplijn voor pedofielen is geopend, ‘Stop it now!’ waar perso-
nen die zich aangetrokken voelen tot kinderen anoniem en gratis terecht 
kunnen voor advies en ondersteuning op het nummer$0800$20050.

Bij TEJO stellen we dikwijls de grote onwetendheid van kinderen vast 
over misbruik en incest. “Ik dacht dat ouders dat mochten doen”, zeggen 
kinderen me. “Ik dacht dat die coach dat met andere kinderen ook deed 
en het erbij hoorde, ook al voelde het heel naar”, zeggen andere jongeren. 
Het is ontstellend dat zij totaal onwetend zijn over hun rechtspositie.

Ik zal daar later nog op terugkomen: we vertellen jongeren veel te 
weinig over hun rechten en waar ze heen kunnen om hulp te krijgen. En 
natuurlijk zal misbruik niet vanzelf verdwijnen als jongeren weten dat het 
niet kan, maar het geeft wel een eerste aanzet om de weerbaarheid van 
een kind te verhogen. Weten dat het niet mag, zal op zijn minst sommige 
kinderen de kracht geven om daadwerkelijk neen te zeggen, of het aan 
iemand te durven vertellen. En dat laatste is dan weer essentieel voor de 
verwerking.

527245_112 Verlies ze niet.indd   31 27/09/2018   12:45:36



32 Verlies ze niet!

Sara was vijftien jaar oud toen ze onder druk van  
 haar titularis bij TEJO binnenstapte.
 Voordat ik ons gesprek kon aanvatten, zei ze al: 

“Doe maar geen moeite, want ik heb al afscheid 
genomen van het leven.”

Ik keek haar aan en vroeg rustig of ze wist wat een 
metafoor is, waarop ze bevestigend knikte. Ik vertelde haar dat ik dacht 
dat ze zich in een ruïne bevond van een middeleeuwse burcht. Niemand 
vermoedde nog dat er een levende ziel aanwezig was, maar jij zat daar wel 
ergens verstopt, met een klein stompje brood, een stukje kaars, een beetje 
water en een blad waarop je een afscheidswoordje schreef…
Terwijl ik dit vertelde, kwamen haar ogen langzaamaan vrij van achter 
het lange haar. Ze bevestigde dat ze daar zat. “Dan kom ik je halen”, zei 
ik. Ze schudde het hoofd: “Dat zal je niet lukken.”
“Mag ik het toch proberen?” vroeg ik. Ze knikte schouderophalend.
Zo startte toch een bijzondere en wat langere begeleiding van een meisje dat 
ondanks de omstandigheden eigenlijk geweldig sterk en wijs bleek te zijn.
Haar ouders waren gescheiden, en tijdens de week dat ze bij haar vader was, 
was ze door hem jarenlang mentaal, fysiek en seksueel misbruikt. Haar moeder, 
zelf ook slachto"er geweest van zijn misbruik, was bang maar greep niet in.
Toen ze dertien was, zei haar vader: “Sara, ik wil een kind van je.” Daarop 
rende ze het huis uit en liep weg.
Nadat ze naar de politie was gevlucht, werd ze kort in de residentiële 
jeugdpsychiatrie geplaatst met een verwijzing naar ambulante therapeu-
tische hulp. Er was echter geen klik met de hulpverlener en Sara stopte de 
hulpverlening. Een kleine twee jaar later kwam ze bij TEJO terecht nadat 
haar titularis haar had doorverwezen naar ons.
Ik heb Sara meer dan een jaar gevolgd. Heel zachtjes aan zag ik het 
vertrouwen toenemen, met vallen en opstaan omdat ze niet geloofde dat 
haar zware kwetsuren, het zich ‘vuil voelen’ om wat haar overkomen was, 
ooit nog goed kon komen…
Ondertussen staan we al wat jaren verder en gaat het goed met Sara. Sa-
men met leeftijdsgenoten volgt ze nu de groepstherapie TEJO Plus, voor 
jongeren tussen 18 en 22!jaar, om steun te vinden om het volwassen leven 
makkelijker op te nemen, weliswaar zonder familiaal of sociaal netwerk en 
zonder financiële steun.
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Sander was een jongen van dertien jaar die 
door zijn tante naar TEJO werd gestuurd.
Hij was net gevlucht van zijn mama: ze zaten samen 

in de auto toen ze zei dat ze hun leven wou beëin-
digen. Hij was onmiddellijk uit de wagen gesprongen.

Tijdens de eerste sessie zei hij bijna niets, keek rond, 
luisterde naar mij als ik iets vertelde. Op het einde van deze eerste 
sessie zei hij dat hij zich goed voelde bij TEJO en de volgende dag wou 
terugkomen met zijn dagboek, zodat hij het niet zelf allemaal moest ver-
tellen en ik gewoon zou kunnen lezen wat hij meemaakte en onderging 
in de thuissituatie bij zijn mama.
In de daaropvolgende gesprekken vertelde hij over het drankmisbruik van 
zijn mama en het seksueel misbruik. Sander werd opgenomen bij crisishulp-
verlening en de moeder liet zich opnemen voor een intense begeleiding.
Sander heeft een tijd therapie bij ons gevolgd waarna de reguliere hulp-
verlening Sander verder opvolgde.

Graag wil ik hierbij aansluitend iets vertellen over de schitterende film 
Home, van de Vlaamse filmmaakster Fien Troch, die reeds talrijke prijzen 
won omdat de hele thematiek zo nauw aansluit bij wat we bij TEJO dagelijks 
ervaren.

In deze indrukwekkende, rauwe, Vlaamse film gaat het over een groep-
je jongeren dat de tijd samen doorbrengt met seks, rondhangen, skaten 
en het maken van YouTube-filmpjes van elkaar. Het is een film over tieners 
en de kloof met volwassenen, over de ruis in hun beider communicatie, 
waar schone schijn een grote rol speelt en existentiële problemen als 
eenzaamheid niet kunnen bestaan.

Hoofdpersonage is de zeventienjarige Kevin die na een jeugddetentie, 
omwille van agressie, naar het gezin van zijn oom en tante gaat omdat hij 
thuis niet meer welkom is. Via zijn neef Sammie komt Kevin zo ook in diens 
vriendenkring terecht. Daar leert hij de timide John kennen, die in een 
moeilijke thuissituatie zit met een ziekelijk jaloerse, ongelukkige en sadis-
tische moeder die een machtsspel speelt en John seksueel misbruikt. De 
jongeren spelen een belangrijke rol in een setting waarin ze zoekende zijn. 
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Voortdurend doen zich communicatiestoornissen voor tussen de genera-
ties. Er wordt gecommuniceerd zonder elkaar te begrijpen. Het gezin van 
John is geen warme plek maar wel een plek van spanningen, frustraties 
en misvattingen.

Fien Troch toont aan dat de zaken complexer zijn dan je zou denken. 
De omstandigheden van een agressieve reactie zoals John die moege-
tergd zijn moeder doodt, vormen geen excuus voor zijn daad, maar er 
wordt wel een achtergrond getoond waardoor je begrip kunt opbrengen 
voor de houding van de jongens. Zowel de ouders als de jongeren doen 
stomme dingen, tiener zijn is extremen opzoeken en volwassen worden 
in de huidige samenleving is niet simpel.

Fien Trochs film wringt en durft moeilijke dingen te tonen die men niet 
graag hoort of ziet. Ze toont de pijnpunten van het jong zijn, zeker wanneer 
de volwassenen geen betrokken attitude hebben, de jongeren dat gedrag 
van hun ouders niet begrijpen en maar voorthollen met hun eigen leven 
waardoor zij achterblijven in eenzaamheid en onzekerheid.

Pesten
Pesten was er altijd al en blijft ook vandaag een heel ernstig probleem. 
Bijna de helft van de Vlaamse jongeren uit het secundair wordt gepest en 
niet minder dan één kind op vijf geeft aan zelf al iemand anders gepest te 
hebben (Onderzoek UGent).

Het netwerk Kies kleur tegen pesten wijst op de dringende nood aan een 
professioneel en structureel antipestbeleid en vraagt de oprichting van een 
crisismeldpunt voor zware pestsituaties die echt escaleren. Leerkrachten 
en leerlingbegeleiders moeten de kans krijgen om krachtdadig op te treden 
tegen pesters, anders zal de gepeste alleen zwijgen en verder lijden.

Ook de pesters zelf hebben doorgaans een probleem. Ook zij zitten 
slecht in hun vel, maar hun karakter is anders. Eerder dan in zichzelf te keren, 
gaan ze iemand aanvallen. Dat geeft hen het gevoel net iets beter te zijn dan 
die ander die ze pesten. Waar de gepeste eerder zwijgt en opkropt, heeft 
de pester het type temperament om aan te vallen en de problemen af te 
reageren op een ander. Dat merkten we in oktober en november$2017 bij de 
agressieve meisjesbende in Brugge, de Zehbi’s, straattaal voor ‘verdomme’. 
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Het ging om jongeren rond de veertien jaar die leeftijdsgenoten aanvielen, 
pestten, sloegen en filmpjes hierover maakten en op Instagram plaatsten. 
Maar die Zehbi’s zelf hadden ook allemaal een geschiedenis van problemen.

Graag geef ik hierbij de toepassing van herstelcirkels die op basis van 
geweldloze communicatie een belangrijk veranderingsproces bij jongeren 
kan doen ontstaan.

HERSTELCIRKELS
Geweldloze communicatie werd door klinisch psycholoog 

Marshall Rosenberg (1934-2015) ontwikkeld en is momenteel over 

de hele wereld verspreid. Deze verbindende communicatie brengt 

nieuwe inzichten in de manier waarop we met onszelf en anderen 

omgaan. Ze brengt een verschuiving in communicatie van oorde-

lend naar empathisch, van machtsverhouding mindere-meerdere 

naar gelijkwaardigheid, van iets eisen naar iets verzoeken.

Verbindende communicatie vertrekt van gevoelens en hun 

onderliggende behoeftes, in plaats van te veroordelen, gelijk te 

willen halen en de ander te willen overtuigen, dit desnoods zelfs 

door gebruik van macht en geweld. Door onbevooroordeeld te 

luisteren, naar jezelf en naar de ander, het accepteren van eigen 

gevoelens en die van anderen, komt er duidelijkheid en transpa-

rantie in onze menselijke behoeftes.

Zo kan er gezocht worden naar strategieën of oplossingen, zon-

der conflict over wie er gelijk heeft. Dit gebeurt dan enkel met de 

vraag wie wat nodig heeft, en op welke manieren dit kan bereikt 

worden. Dan komt er ruimte vrij voor alle mogelijke oplossingen. 

Er moet niet meer geëist worden, maar er kunnen oplossingen 

en verzoeken voorgesteld worden.

Onderzoek toont verder aan dat jongeren hier best zo vroeg 

mogelijk mee aan de slag gaan. Een Italiaanse onderzoekster 

volgde een jaar lang kinderen van drie lagere scholen die een 

training kregen. Het bleek dat de conflicten en geweld waren 

afgenomen. Hun communicatieve vaardigheden werden rijker 
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en zorgden voor meer oplossingen en betere verbindingen 

tussen de kinderen (Vilma Costetti, www.cnvc.org.). Ook Smile 

keepers, ontwikkeld in Servië in 1993, is een mooi voorbeeld 

van sociale verandering. Na de gruweloorlog in het voormalig 

Joegoslavië werd de geweldloze communicatie aan kleuters 

geleerd in Servië en Montenegro. Leerkrachten merkten op dat 

de kinderen veranderden, dichter bij hun emoties stonden en 

ze die beter konden uitspreken, ze hielden meer rekening met 

andere kinderen en ontwikkelden een groter zelfvertrouwen.

De vereniging Spoor in Brugge leidt vijftig leerkrachten op in 

het begeleiden van Herstelcirkels die in september 2018 worden 

ingezet. In een proactieve cirkel leren leerlingen om in een 

veilige omgeving hun mening te delen in kringgesprekken met 

vaste regels en principes.

Herstelcirkels kunnen ook bij conflictoplossing gebruikt worden. 

Hierbij gaat het niet zozeer om het voorkomen van conflicten, wel 

over er juist mee omgaan en dit zien als een potentiële groeikans.

Het gaat om leerkrachten uit verschillende scholen aan het 

station van Brugge waar vorig jaar incidenten waren met een 

meisjesbende, de Zehbi’s, die andere jongeren lastigviel.

Men werkt via de expertise van de verbindende communicatie 

waarvan men hoopt dat ze over heel Vlaanderen bekend en 

aangeleerd wordt. Men wil een leerlijn ontwikkelen waar leer-

krachten via een online toolbox kunnen beschikken over goede 

toepassingen.

Tien dialoogcoaches van het Kenniscentrum van de Erasmusho-

geschool helpen scholen om opnieuw verbinding te maken via 

het dialoogproject wanneer er polarisatie ontstaat. De docenten 

in de lerarenopleidingen van Thomas More in Mechelen, de Ar-

tesis Plantijn Hogeschool in Antwerpen en de Hogeschool Gent 

zullen bijgeschoold worden in het verbindend communiceren 

en zo ontvangen alle toekomstige leerkrachten de principes en 

positieve inhoud van de verbindende communicatie. Zo kunnen 

leerkrachten meer opbouwend reageren op extremistische of 

racistische uitspraken van jongeren op school.
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Het e"ect van pesten op kinderen is ernstig, en langdurig pesten leidt 
bijna altijd tot zware psychische problemen, vaak depressie, soms auto-
mutilatie en zelfmoordgedachten.

Een kind dat gepest wordt, heeft echt het gevoel dat het niets waard is. 
Het zel!eeld dat doorgaans voor het pesten al niet enorm groot was, krijgt 
nog een grotere deuk. Hoe langer het duurt, hoe ernstiger de gevolgen.

Er zijn verschillende vormen van pesten: het gaat van uitgelachen wor-
den of verstoten worden, tot feiten waarbij kinderen het haar van een 
ander in brand staken, zoals een meisje in het tv-programma Radio Gaga 
vorig jaar getuigde. Maar elke vorm van pesten heeft sowieso gevolgen 
voor het zel!eeld en het gevoel van zelfwaarde van de gepeste.

Bovendien staat pesten zelden op zichzelf. Eigenlijk escaleert de situ-
atie niet omwille van één bepaalde situatie. Het is altijd een en-en-verhaal. 
Ook bij pesten merken we bij TEJO heel vaak dat er een ruimere context 
is met andere problemen, die ook moet worden aangepakt.

Merel was elf jaar toen ze werd doorverwezen 
door haar leerkracht omdat ze niet meer sprak, 
niet thuis en niet in de klas. Haar jongere zusje 
was een spraakwaterval.

Tijdens de eerste sessies kwam er geen enkel 
geluid uit Merel. We spraken af dat ze wel gewoon 

zou knikken of nee schudden wanneer ik bepaalde hy-
pothesen aanbracht omdat we anders echt niet konden werken. Na een 
lange zoektocht bleek dat Merel zwaar gepest werd door drie leeftijds-
genootjes die eerst bevriend waren met haar en haar later volledig lieten 
vallen. Haar vertrouwen in anderen was weg.
Stilaan kwamen er heel zachtjes een aantal woorden uit. Ik kwam te 
weten dat ze een fretje als huisdier had en met een grote glimlach zei 
ze dat dit diertje haar grootste vriend was.
Ze vertelde ook dat ze veel angst had voor een korte spreekbeurt die 
ze moest brengen van haar juf. Ik stelde voor om die samen voor te 
bereiden, en zo is het ook gebeurd. We maakten tien korte zinnetjes 
over haar lievelingsdier. Ze was bang, maar heeft de spreekbeurt ge-
houden. Later vertelde ze ook nog dat ze veel angst had dat haar mama, 
die kanker had, niet zou genezen en dat ze haar vader miste die ze niet 
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veel zag omwille van de scheiding. Naar de allerlaatste sessie werd ze 
gebracht door haar vader met zijn moto, ze straalde.

Janice was vijftien en kwam heel schuchter binnen. 
Het leek alsof ze verlamd was, alsof er allemaal 
sneeuw en ijs rond haar zat, waardoor ze niet meer 
kon bewegen en dat ik zachtjes zou verwijderen.

Ze was de oudste van vier kinderen en haar broer 
tiranniseerde het hele gezin door druk en agressief 

gedrag. Alle aandacht ging naar hem en naar de pogin-
gen om het evenwicht te behouden in het gezin. Daarnaast werd Janice 
gepest in de klas, waardoor ze alsmaar stiller en stiller werd. Ze was ook 
recentelijk slachto"er van een aanranding geweest en ze had dit voor 
zich gehouden.
Samen hebben we gewerkt aan een sterker zel#eeld, mede dankzij 
de Rots en watertherapie die TEJO aanbiedt. Op een speelse manier 
werkten we aan haar houding en ze leerde hoe ze assertiever en opener 
kon worden binnen een veilige setting.
Na een tiental sessies hebben we in mei de begeleiding afgerond. Groot 
was mijn verbazing toen ik haar in september terug zag komen. Ik vrees-
de dat een nieuwe klas voor nieuwe problemen zou gezorgd hebben.
Ze kwam echter iets helemaal anders vertellen, in de klas was er nu 
een ander, nieuw meisje dat gepest werd. Ze legde me uit hoe ze het 
meisje probeerde te steunen met wat ze zelf geleerd had en ze vroeg 
me of ze nog iets extra kon doen. Dat ontlokt een glimlach in je hart en 
is natuurlijk het mooiste: wanneer jongeren elkaar gaan helpen, zodat 
verdere hulpverlening niet nodig is.

ROTS EN WATERTRAINING
Tot slot wil ik hier ook even de Rots en Watertraining vermelden. 

Het is een in Nederland ontwikkeld weerbaarheidsprogramma 

waarbij de mentale en sociale vaardigheden van kwetsbare 

jongeren ontwikkeld worden. Vertrekkend van fysieke oefenin-

gen komt men tot lichaamsbewustzijn. Er wordt gewerkt rond 

zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen. De rotskwaliteit 
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staat voor het bewustzijn van de eigen mogelijkheden en de 

persoonlijke levensweg. De waterkwaliteit staat voor de diepe 

hart-verbondenheid tussen mensen. Het geheel zorgt voor 

vanzelfsprekende, werkelijke communicatie.

Een mooie aanvulling bij het individueel therapeutisch werk.

ZO ZIJN KINDEREN EN JONGEREN
Als dromen niet uitkomen
Alle mensen hebben dromen, wensen en plannen; jongeren vaak nog 
meer dan volwassenen omdat ze nog aan het begin van hun parcours 
staan en alles mogelijk lijkt.

Voor de huidige generatie ouders is het niet altijd even eenvoudig om 
aan te voelen wat de dromen van hun kinderen zijn, omdat jongeren een 
groot stuk van hun dag spenderen in een virtuele wereld waartoe volwas-
senen geen toegang hebben of maar weinig van weten: de digitale wereld.

Veel ouders zijn niet in die dubbele wereld opgegroeid. Het is lastig 
voor hen om in te schatten wat het e"ect van de respons is die jongeren 
daar krijgen (of net niet krijgen) op wat ze doen of vertellen. Terwijl ouders 
denken dat honderd likes voor een filmpje op YouTube of een foto op 
Instagram fantastisch is, betekent dat voor de jongere zelf soms eerder 
een mislukking, omdat ze stiekem op een veelvoud hadden gerekend.

Heel wat jongeren hebben ook veel verschillende profielen, die alle-
maal veel tijd vragen. Ik hoorde een ouder zelfs vertellen dat ze het bord 
eten naar haar kind bracht, want door al de tijd die ze doorbracht op 
sociale media had ze geen tijd om aan tafel te komen.

Wanneer die online profielen het belangrijkste in hun leven worden, 
hebben deze tieners een cruciaal probleem en is hun leven uit balans.

In werkelijkheid zijn het volgen van Instagram en het maken van succes-
volle YouTube-filmpjes natuurlijk niet meer dan een trend en symptoom 
van een verwachtingspatroon dat we zien bij veel meer jongeren. Ze willen 
iets bereiken, er bovenuit steken, liefst van al ongelooflijk origineel of 
goed zijn en daar veel aandacht en bewondering voor krijgen.
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Dat is niet enkel eigen aan jongeren, maar gewoon heel menselijk. 
Iedereen pakt graag uit met wat hij of zij al kan. Ook volwassenen plaatsen 
op hun sociale media vooral foto’s en teksten die het succes tonen van 
zichzelf en – niet te vergeten – van hun kinderen. Veel ouders doen niets 
liever dan aan andere ouders vertellen dat hun zoon of dochter nu ook 
al dit geleerd heeft, dat bereikt heeft, zo populair, mooi, slim, handig of 
vindingrijk is.

Natuurlijk zijn complimenten positief, maar het wordt nefast voor de jonge-
re wanneer de complimenten druk met zich meebrengen en de verwach-
tingen niet aangepast zijn aan de leeftijd of het talent van het kind. Het 
mag niet verwonderen dat dit toch vaak gebeurt: ook volwassenen stellen 
zichzelf torenhoge verwachtingen die zelden allemaal kunnen worden in-
gelost. Jongeren zien daar geen goed voorbeeld. En bovendien stellen 
ouders die eisen vaak aan hun kinderen.

Dat is wat ik in mijn praktijk steeds vaker zie: jongeren die aan te hoge 
eisen moeten voldoen, die niet leeftijdsadequaat begeleid worden en 
daardoor veel te vroeg matuur worden gemaakt.

Ook voor het kind zelf dreigt het gevaar dat het meer van zichzelf ver-
wacht dan logischerwijs mogelijk is. Dromen hebben is goed. Verwachten 
dat je droom ook al heel vroeg werkelijkheid zal worden, is dat niet. We 
vergeten regelmatig hoe jong een jongere is. Veertien of vijftien is een 
kinderleeftijd, niet die van een volwassene. We realiseren ons niet genoeg 
hoe jong dit eigenlijk nog is en vergeten daarbij het recente wetenschap-
pelijke onderzoek dat aantoont dat een brein – en dus de bijhorende 
emoties en beslissingsvermogen – pas echt volgroeid is op de leeftijd 
van vierentwintig jaar.

We realiseren ons evenmin voldoende hoe eenzaam de aanwezigheid op 
sociale media werkelijk is. Voor jongeren die geen filmpjes met vrienden 
kunnen maken, is dat behoorlijk pijnlijk want het benadrukt dat ze er niet 
bij horen.

Wanneer je het toch alleen aandurft, is het ontbreken van volgers een 
droom die niet uitkomt en zorgt die ook voor negatieve gevoelens die op 
jonge leeftijd moeilijk te plaatsen zijn.
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Het komt er voor ouders en opvoeders op aan om de dromen bij 
kinderen niet alleen te stimuleren, maar er vooral over te waken dat ze 
leeftijdsadequaat zijn. Er zijn zoveel leuke dingen te doen en er is zoveel 
informatie te vinden online, maar die online wereld moet gecoacht worden. 
Er moet een plek zijn waar jongeren al die digitale mogelijkheden kunnen 
ontdekken zonder angstig te zijn voor bepaalde gevolgen, zonder foute 
verwachtingen en in de wetenschap dat er iemand is die hen kan bijstaan 
indien nodig. Op die pedagogische plek zullen we later nog terugkomen.

Ik weet niet wie ik ben
Leven in een maatschappij die eindeloze kansen schept, biedt jongeren 
niet alleen veel mogelijkheden, maar evenveel angst, stress en onduide-
lijkheid. Niet elke jongere is in staat om een keuze te maken binnen deze 
mogelijkheden. Niet elke jongere kiest dromen die passen bij zijn of haar 
leeftijd. Niet elke ouder of begeleider biedt de mogelijkheden aan die 
passend zijn voor het kind.

Wanneer een jongere bij TEJO langskomt voor een gesprek stel ik altijd 
dezelfde vraag helemaal in het begin: “Vertel me eens wie jij bent?”

Het lijkt een basisvraag, waar geen verrassing in verscholen ligt. Maar 
in de praktijk stellen we die vraag zo goed als nooit aan onze kinderen. 
We stellen hen mogelijkheden voor, geven een aantal verwachtingen aan 
en hopen dat het kind zal voldoen.

Maar wie is dit kind? Hoe kijkt het naar zichzelf? Wat ziet het als zijn 
eigen sterktes of zwaktes? Omdat kinderen zo flexibel zijn, zo loyaal ook, 
en precies omdat de vraag nooit gesteld wordt, richten zij zich naar die 
verwachtingen, plooien ze zich naar de mogelijkheden die hen aangereikt 
worden. En vaak zijn ze al tiener wanneer ze voelen dat er iets niet klopt 
en ze in conflict komen met zichzelf. Het ontlokte een van de jongeren 
die lange tijd bij TEJO kwam de uitroep: “Ik ben zo moe van altijd iemand 
anders te spelen!”

Wat antwoorden kinderen als je hen vraagt wie ze zijn? Er is grofweg een 
gelijke verdeling tussen twee types antwoorden.
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De ene helft van de jongeren is alleen maar uitermate negatief over 
zichzelf. Ze vinden dat ze niets zijn, dat er niets over hen te vertellen valt 
en dat ze helemaal niets kunnen.

De andere helft van de jongeren in therapie is negatief noch positief, 
maar weet het gewoon helemaal niet. Ze hebben geen flauw benul welke 
eigenschappen typisch voor hen zijn, wat ze goed kunnen en wat niet, wat 
ze al dan niet graag doen en hoe ze dat zouden moeten te weten komen. 
“Ik voel me zo leeg”, is de meest gehoorde opmerking van deze jongeren.

Bijna al deze jongeren zeggen mij dan: “Ik weet eigenlijk gewoon niet wat 
ik hier op deze wereld doe. Wat is de bedoeling? Wie of wat ben ik hier? Ik 
zie wel dat ik op de wereld ben, maar wat moet ik hier in godsnaam doen?”

Die leegheid is niet verrassend. We leven in een maatschappij waarin je 
grotendeels wordt beziggehouden, je wordt geleefd. Er is een traject van 
school, hobby’s, sociale media, vrije tijd enzovoort. Daar stapt iedereen 
in en de stappen ontvouwen zich vervolgens voor je, zonder dat je daar 
zelf veel moet over nadenken.

We doen erg veel, zijn eigenlijk de hele dag bezig met al dat doen. Onze 
dagindeling hangt aan elkaar van acties en activiteiten en er is nauwelijks 
tijd om even niets te doen, even na te denken of zelfs gewoon even stil te 
staan bij wat je is overkomen, goed of slecht.

Het is een tip die ik alle ouders en opvoeders meegeef in hun omgang 
met jongeren: leer je kind even nietsdoen, sta het kind toe om even niet 
overal goed in proberen te zijn, laat het de kans om te ontdekken wie het 
is, met goede en minder goede kanten. Doe dat bij voorkeur samen. Leer 
wellicht ook zelf om even niets te doen. En als je een moment samen bent 
en tijd kunt nemen, vraag het je kind dan eens: hoe het zichzelf ziet, wat 
het denkt en wat het voelt.

Lotte was een goede studente die op zaterdag 
ging werken om studie- en kledinggeld te ver-
dienen. Op een zaterdag ging het mis tijdens 
een conflict met een collega op het werk en 

kreeg ze een zware hyperventilatieaanval. Ze 
werd meteen naar het ziekenhuis gebracht en werd 
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geholpen door de spoedarts van dienst. “Meisje,” zei hij, “zo’n aanval op 
jouw leeftijd is niet normaal. Is er nog iets wat je me wil vertellen?” Lotte 
vertelde hem dat ze eigenlijk niet meer wou leven, dat ze echt niet wist 
wat ze hier in de wereld kwam doen. De spoedarts stuurde haar recht-
streeks door naar TEJO, waar ik die zaterdagnamiddag aanwezig was.
Al in het eerste gesprek vertelde ze eerlijk wat er aan de hand was: er 
werd van haar verwacht dat ze heel hoge cijfers haalde. Lukte dat niet, 
dan kreeg ze thuis stokslagen. Ze haalde zelf ook graag hoge cijfers, 
maar die druk bezorgde haar onnoemelijk veel stress. Voor de ontspan-
ning waar ze zo naar verlangde, zoals dansles of muziekles, was er geen 
geld. “Ik weet gewoon niet meer wat ik zelf wil”, snikte Lotte. “Ik doe 
gewoon maar mee met de populairste van de klas; ik imiteer haar, maar ik 
word daar heel erg moe van. Ik weet helemaal niet meer wie ik zelf ben.”
Lotte heeft tijdens de therapie geleerd om op zoek te gaan naar wat ze 
kan, naar wie ze is, wat haar gelukkig en ongelukkig maakt. Ze heeft 
handvatten gekregen om te leren omgaan met de negatieve gedachten 
die haar overvallen.
Ze is terug in haar eigen krachten gaan geloven, sessie per sessie.
Na de therapie heb ik Lotte niet meer gezien. Ik gaf les op de hoge-
school en werd uitgenodigd om een gastlezing te geven in een andere 
opleiding. Na die les kwam er plots een jonge vrouw naar mij toe. Het 
was Lotte, die daar studeerde. Ze omhelsde me en zei: “Bedankt om mij 
te helpen, zoveel jaar geleden. Ik voel me goed nu, heb rust gevonden 
en weet nu wel wat ik wil doen nu en later.”

Jongeren zijn onwaarschijnlijk loyaal
Wie denkt dat jongeren vandaag niet meer geven om hun gezin of ouders 
heeft het mis. Jongeren zijn absoluut erg trouw en loyaal aan hun ouders. 
Meer nog, net deze eigenschap is vaak een bron van emotionele proble-
men voor kinderen in moeilijke gezinssituaties.

Wat hun ouders ook doen, kinderen blijven trouw aan hen en blijven 
hen vergeven en bijstaan. Ouders bese"en niet altijd dat jongeren bepaal-
de situaties bij volwassenen niet volledig begrijpen of aankunnen. Het is 
soms alsof ouders hun zorgen aan een vriendin vertellen, maar daarbij 
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vergeten hoe jong hun kind nog is. Die jongeren willen wel helpen maar 
kunnen dat eigenlijk niet aan. Hun loyauteit blijft echter enorm.

Ik zie in onze praktijk veel intrafamiliaal geweld. De kinderen voelen dan 
de drang om zoveel mogelijk thuis te zijn, om hun andere ouder (door-
gaans de moeder) te kunnen beschermen. Maar ook zonder zware feiten, 
wanneer kinderen gewoon zien dat hun ouders het moeilijk hebben of er-
gens verdrietig om zijn, zien we dat ze hen zoveel mogelijk willen steunen.

Wanneer kinderen het dan zelf lastig hebben omwille van persoonlijke 
gebeurtenissen, verzwijgen ze dat. Ze zien hoe moeilijk hun ouders het 
al hebben en waar ze allemaal mee worstelen, en besluiten dat het beter 
is om hun eigen zorgen niet te vertellen.

Deze jongeren zijn zoveel bezig geweest met het zorgen voor hun ou-
ders dat zij nooit hebben geleerd om voor zichzelf te zorgen. Ze zetten 
als het ware hun eigen ontwikkeling on hold. Wanneer hen iets overkomt, 
of wanneer ze opgroeien en andere wensen en dromen krijgen, raken ze 
helemaal met zichzelf in de knoop omdat ze onvoldoende hebben geleerd 
om voor zichzelf op te komen.

Hierbij speelt natuurlijk ook een ander probleem dat we al eerder aankaart-
ten, jongeren spelen vaak een bepaalde rol waarvan ze denken dat die 
van hen verwacht wordt. In onze praktijk zien we wel vaker jongeren die 
bijzonder positief ingesteld lijken, of althans hun ouders die boodschap 
geven. Deze kinderen voelen haarscherp aan dat hun ouders graag willen 
dat het hen goed gaat en dat ze gelukkig zijn. Deze kinderen spelen dan 
ook die gelukkige, vrolijke rol en praten-praten-praten-praten over van 
alles om toch maar niet te moeten zeggen dat ze zich eigenlijk niet zo 
goed voelen, dat ze niet passen in hun rol en zich misschien toch ook niet 
zo vrolijk voelen.

Het is wanneer die jongeren alleen zijn en ze hun masker afzetten dat ze 
uit de schijnbaar vrolijke roes wakker worden. Dan pas realiseren ze zich 
wat er niet zo goed loopt en kunnen ze daar met niemand over praten. Het 
zijn deze jongeren die zichzelf dan verwonden, weglopen of psychische 
problemen ontwikkelen.
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Aïsha was zestien toen ze voor het eerst bij 
TEJO langs kwam, vlak daarvoor had ze een 
enorme paniekaanval gehad op de tram. Ze 
vertelde dat dit niet haar eerste paniekaanval 

was, en dat ze ook steeds meer maagklachten 
had. Maar ze had geen idee waarom het haar over-

kwam of wat het betekende. Lange tijd had ze gedacht 
dat ze er gewoon mee zou moeten leren leven, tot ze nu ook soms het 
bewustzijn verloor na een aanval.
In dat eerste gesprek kwamen haar ouders ook meteen ter sprake.
Die maakten heel veel ruzie en wilden scheiden, maar Aïsha hoopte dat 
ze dat niet zouden doen. Ze deed wat ze kon om haar ouders samen 
te houden, zei ze. Na een tijdje begon Aïsha zelf in te zien dat er een 
verband was tussen de angst dat haar ouders zouden scheiden en haar 
paniekaanvallen op andere momenten.
Ze had al jaren gevochten om haar ouders bij elkaar te houden. Daarbij 
probeerde ze haar jongere broertje tegen alle ruzies te beschermen, 
zodat hij er minder last van zou ondervinden. Het waren haar inspan-
ningen die nu als een boemerang naar haar terugkwamen. Tijdens haar 
verwoede pogingen om haar ouders en broertje te helpen, kwam ze 
niet aan haar eigen ontwikkeling toe. Dat zorgde voor een onafgebro-
ken spanning en stress in haar lichaam. Fysieke klachten konden niet 
uitblijven, het evenwicht in haar lichaam, de homeostase, was al veel te 
lang zoek.
Een lichaam kan wel wat stress aan maar moet ook tijdig ontspannen. 
Dat moment kwam maar niet, Aïsha bleef maar in die verkrampte situatie 
zitten.
Alle jongeren die een niet-leeftijdsadequate, zorgende rol op zich ne-
men, doen zichzelf fysiek en mentaal te kort.
Nadien kwam de mama van Aïsha ook bij ons langs. Ze huilde, omdat ze 
nooit had geweten dat ze haar kind zo bezwaard had. Samen zijn moeder 
en dochter op zoek kunnen gaan naar een nieuw evenwicht, en stopten 
de paniekaanvallen langzamerhand.
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HET OUDERSCHAPSPLAN
Jongeren met scheidende ouders zouden baat hebben bij het 

Ouderschapsplan (De Morgen, 27 juni 2018). Te veel jongeren 

hebben het zwaar door de conflicten tussen hun ouders, voor 

tijdens en na de scheiding. Na twintig jaar klachtenlijn op het 

kinderrechtencommissariaat zijn er meer dan vierduizend 

pijnlijke verhalen over vechtscheidingen binnengekomen. 

Experten pleiten al langer voor een ouderschapsplan dat ouders 

verplicht om afspraken vast te leggen over de opvoeding van 

hun (minderjarige) kinderen. Eén ouderkoppel op vier slaagt er 

namelijk niet in om goed te communiceren over de opvoeding 

bij een scheidingssituatie.

In zo’n groeiend opvoedingsplan kunnen allerlei afspraken 

vastgelegd worden; de kosten van de verblijfsregeling, opvoe-

dingsafspraken, hobby’s enzovoort, die regelmatig worden 

geëvalueerd en bijgestuurd bij belangrijke momenten in het 

leven van de jongere. De minderjarige zou begeleiding krijgen 

van een vertrouwenspersoon.

Dit plan zou er komen voor gehuwde koppels maar ook 

voor feitelijk en wettelijk samenwonenden met kinderen. Het 

wetsvoorstel wordt in het najaar van 2018 besproken in het 

parlement, maar er is nog geen eenduidigheid. Toch zou een 

verplicht ouderschapsplan al een belangrijke stap zijn om de 

belangen van jongeren te respecteren en au sérieux te nemen. 

In het najaar wordt ook de echtscheidingsregeling versoepeld, 

ouders moeten dan niet meer verschijnen voor de rechtbank als 

er een goede regeling is voor de kinderen.

In Nederland zijn ouders reeds verplicht om een ouderschaps-

plan op te stellen. Kinderen vanaf vier jaar krijgen een actieve 

rol en mogen mee participeren in deze regeling. Pas als er een 

overeenkomst bereikt is over het ouderschapsplan kan een 

echtscheiding toegestaan worden. De klemtoon ligt hier duidelijk 

bij de plichten van een goed ouderschap. Hopelijk volgt België. 

Natuurlijk waarborgt het ouderschapsplan niet dat er geen 
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spanningen of conflicten meer zouden ontstaan maar het is 

zeker een stap in de goede richting.

Te weinig tijd om stil te staan
Bij jongeren, net als bij volwassenen, komt het erop aan om een persoon-
lijk evenwicht te vinden in alle handelingen die ze stellen. Een evenwicht 
waarbij jongeren leren bese"en dat moeilijke dagen of lastige zaken ook 
deel uitmaken van het leven.

We leven met een enorm consumptie-aanbod, niet alleen van goede-
ren, maar ook van levenslust. Na elke geweldige gebeurtenis moet er een 
nieuwe komen en een slechte ervaring moet zo snel mogelijk worden 
vergeten om snel weer aan een nieuwe te kunnen beginnen. Psychisch 
onrustig zijn, je depressief voelen of een depressie krijgen moet snel ver-
holpen worden, liefst enkel met antidepressiva.

Therapie waarbij je stilstaat bij de redenen waarom je je niet goed voelt, 
vraagt voor velen een te grote inzet, dat vinden we lastig. Het is ook niet 
zo toegankelijk en vraagt een ernstig engagement.

In Vlaanderen slikken meer dan drieduizend tieners tussen elf en vijftien 
jaar antidepressiva. Bij zware psychische en psychosomatische problemen 
wordt soms onmiddellijk naar medicatie gegrepen. De snelheid waarmee 
antidepressiva worden voorgeschreven, is typisch voor onze samenleving 
vandaag. Alles moet worden opgelost met een pilletje.

Soms zijn antidepressiva echt nodig als de psychologische problemen 
al te ver gevorderd zijn en de impact op het lichaam enorm is. Maar anti-
depressiva kunnen worden voorgeschreven zonder therapie.

De Vlaamse Vereniging voor Geestelijke Gezondheid (VVGG) stelt dat 
wanneer hulp zich beperkt tot pillen, er een serieus probleem ontstaat. 
Slechts één vierde van de jongeren zou antidepressiva combineren met 
psychotherapie, drie vierde verkiezen enkel medicatie te nemen zonder 
psychotherapie. En dat terwijl net gepaste therapie en begeleiding zo 
essentieel is voor een volledige heling.
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HOE JONGEREN OP ONRUST REAGEREN
Pijn in je lijf door onrust in je hoofd: is het 
inbeelding?
Dit probleem blijft zich voordoen; kinderen die met fysieke problemen 
naar de dokter gaan waarvoor geen fysieke oorzaak wordt gevonden. Ze 
krijgen dan soms te horen ‘dat het in hun hoofd zit’. Het is natuurlijk precies 
omdat een kind zijn psychologische problemen niet verwerkt of verteld 
krijgt, dat het lichamelijke symptomen krijgt.

Weten dat dit wel mogelijk is, dat emotioneel verdriet zich kan vertalen 
in fysieke klachten, is zowel voor de kinderen en hun gezin als voor de 
zorgverleners en opvoeders belangrijk om het kind te kunnen helpen.

Wanneer de psychische factor niet wordt erkend, staan jongeren vaak 
voor een ellenlange lijdensweg van dokter naar dokter, vaak ook van 
schoolverzuim en slechte resultaten. Dit heeft een grote impact op hun 
sociale leven. Veelal voelen ze zich erg alleen, wat het verwerken van de 
psychologische problemen zeker niet vooruit helpt.

Erkenning van wat ze doormaken is een onlosmakelijke stap om een 
jongere weer op de rails te helpen.

Kurt, dertien jaar oud, kwam samen met zijn 
beide ouders bij mij langs. De ouders waren 
onlangs gescheiden, maar het feit dat ze samen 
aanwezig waren, leek wel op voldoende verant-

woordelijkheidszin en betrokkenheid te wijzen. 
Maar Kurt voelde zich niet goed. Hij had bijna dage-

lijks hoofdpijn, had maagproblemen en voelde zich vaak 
misselijk. En bovenal, hij was daar zeer bezorgd om, doodsbang bijna. “Ik 
denk echt dat ik iets heel erg heb”, zei hij. “Volgens mij is er fysiek zoveel 
mis dat ik binnenkort heel zeker dood ga.” Kurt was de oudste van vier 
kinderen, en bleek van nature een heel groot verantwoordelijkheidsge-
voel te hebben. Zijn vader was iemand met een strenge blik, die zelden 
een echt gesprek hield en de sfeer met non-verbale communicatie beïn-
vloedde. Zijn moeder was dan weer heel zacht en probeerde de situaties 
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vooral te ontmijnen, maar sprak er ook niet rechtuit over. Daardoor waren 
vooral de maaltijden samen zeer moeilijk. Als er al geen ruzies waren, 
dan was er veel spanning. Kurt kon niet snel genoeg van tafel weg zijn 
en at daarom heel snel. ’s!Avonds, in zijn bed, kon hij niet inslapen.
Na de scheiding was een week-week-regeling ingevoerd. In de week bij 
zijn vader was hij bang, niet voor zichzelf, maar omwille van zijn mama. Zij 
was kort voor de scheiding gestopt met werken nadat ze een burn-out 
had gekregen. Ze was ook in therapie. Kurt was overbezorgd om haar, 
dacht dat ze het alleen niet zou redden en wou dus vooral bij haar zijn.
Omdat beide ouders trouw alle gesprekken met Kurt samen hadden 
gevolgd, begrepen ze de situatie en waren ze bereid een oplossing te 
zoeken. Voor Kurt zelf hielp het al enorm dat zijn probleem benoemd kon 
worden, dat hij kon inzien dat stress en piekergedachten de oorsprong 
van zijn fysieke klachten waren. En dat het niet alleen oké, maar zelfs 
nodig was dat hij ook aan zichzelf dacht.
Een tijdlang ging Kurt maar één tot twee dagen naar zijn papa, in plaats 
van week om week. Naarmate het met hem en zijn moeder beter ging, 
is de omgangsregeling terug gewijzigd naar week om week.

Pijn helpt me te ontsnappen
Jongeren die met misbruik te maken krijgen, mentaal, fysiek en seksueel 
of zwaar gepest worden, gaan op zoek naar concrete manieren om met 
de psychologische onrust om te gaan. Voor heel veel jongeren, maar liefst 
één op vijf van de scholieren, is dat automutilatie of zelfverwonding.

In een samenleving waar mensen graag te koop lopen met hun succes-
sen, is het voor heel wat jongeren een bron van angst wanneer zij zich 
minder succesvol voelen en wanneer het even niet goed gaat. Ze weten 
nog niet dat slechte dagen, net als goede dagen, bij het leven horen en 
zoeken voor hun onrust een uitweg in fysieke pijn.

Deze jongeren krassen of snijden zichzelf of brengen zichzelf brand-
wonden toe. Ze geven aan dat de concrete, fysieke pijn voor hen een uit-
weg is voor de psychologische pijn waar ze geen oplossing voor kennen 
of die ze niet onder woorden kunnen brengen.

527245_112 Verlies ze niet.indd   49 27/09/2018   12:45:37



50 Verlies ze niet!

Het is tragisch dat de zelfverwonding blijkbaar niet stopt eens de jongere 
hulp krijgt binnen een jeugdvoorziening. Bij een recent onderzoek aan 
de KU Leuven waarbij bijna driehonderd jongeren werden bevraagd die 
in een voorziening en/of pleeggezin verbleven, gaf bijna de helft van de 
jongeren toe dat hij of zij zichzelf al eens of meerdere keren opzettelijk 
heeft verwond.

Uitgerekend wanneer jongeren op een plek zijn waar de hulp heel nabij 
is, raken ze blijkbaar toch emotioneel zo in de knoop dat ze zich zichzelf 
fysiek pijnigen.

Zorgkundigen in de jeugdhulp geven aan dat dit een enorm probleem 
is, en er wellicht een oorzaak kan worden gevonden in de moeilijke relatie 
tussen deze kinderen en hun ouders. De angst om niet begrepen te wor-
den door hun eigen moeder of vader, brengt hen emotioneel enorm in de 
knoop, ook wanneer andere hulpverleners dat begrip wel tonen. Jongeren 
geven aan dat de fysieke pijn hen bijna deugd doet, want het is het enige 
dat ze nog voelen in een wereld die hen verder niets meer doet en waar 
ze niets voelen, behalve leegheid.

Het toont eens te meer aan hoe belangrijk het is om in het eigen gezin 
een warme plek te vinden, waar de jongere mag zijn wie hij is, en het kan 
vertellen wanneer het niet goed gaat.

Anja is een meisje dat van gender wil verande-
ren en zwaar gepest wordt op school. Ze geeft 
aan snel geërgerd en boos-aanvallend te zijn, 
suïcidale gedachten te hebben en zichzelf te 

automutileren.
Nadat ze vertrouwen krijgt tijdens onze gesprekken 

ontspant ze zich stilaan en stopt ze met automutilatie, en 
ze ontwikkelt hoop door opnieuw in zichzelf te geloven.
Naast de individuele therapie bij TEJO volgt ze ook de bewegingsthera-
pie Rots en water, waarbij ze op een gezonde manier leert op te komen 
voor zichzelf. Haar ouders zijn op de hoogte en worden ook in het thera-
peutisch gesprek uitgenodigd. Langzaam groeit bij Anja het proces van 
vertrouwen en geloof in zichzelf. Er is meer rust en ruimte vrijgekomen 
om stil te staan bij zichzelf en tot inzichten te komen. Misschien hoeft die 
genderwissel niet meer …
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Zelfdoding en euthanasie
De tekenen dat jongeren zich niet goed voelen zijn velerlei: zelfverwon-
ding, anorexia, een zelfmoordpoging. Elke week pleegt minstens één jon-
gere in Vlaanderen zelfmoord, en het zelfmoordcijfer in België behoort tot 
één van de hoogste cijfers in Europa.

Zelfmoord bij jongeren komt dus vaak voor, dat moeten we onder ogen 
durven zien. Doorgaans is het een laatste stap in een lange lijdensweg, 
waarvan de omgeving vaak niet eens weet dat de jongere die doormaakt. 
Heel af en toe weten vrienden of familie dat de jongere erg slecht in zijn vel 
zat, maar even vaak komt de zelfdoding in onze ogen erg plots, schijnbaar 
zonder aanwijsbare redenen. Wat kan er toch de oorzaak van zijn dat een 
op het eerste gezicht volstrekt gelukkige jongere toch beslist een einde 
aan zijn leven te maken?

De gedachte aan zelfdoding is een laatste stap in een lang proces van 
psychische problemen.

Het begint natuurlijk al bij het feit dat jongeren veel te lang wachten om 
hun verhaal te vertellen. Ze zwijgen uit loyauteit of uit angst, maar pas na 
het praten kan doelgerichte hulp worden gezocht.

Wanneer duidelijk is dat een jongere zelfmoordgedachten heeft, moet 
er ook een plaats zijn waar de jongere e"ectief geholpen kan worden. Zo 
niet, escaleren de zaken. Het belang van preventief optreden en een heel 
vroege begeleiding is van onschatbare waarde, want het psychisch lijden 
van kinderen kan niet worden onderschat.

Ik begrijp dan ook wel waar de vraag om euthanasie voor zwaar psychisch 
lijden, ook bij jongeren, vandaan komt. In België is dit mogelijk sinds 2002 
voor meerderjarigen waarbij het om een medisch uitzichtloze toestand 
gaat van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden. In 2014 
werd de euthanasiewetgeving verruimd naar minderjarigen die ondraag-
lijk en uitzichtloos fysiek lijden, niet voor psychisch lijden.

Er bestaat echter geen schaal om pijn te meten, volgens professor Dis-
telmans en Marc Cosyns, beiden palliatieve artsen en voorvechters van 
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het recht op een goede dood. Voor het psychisch lijden moet men voort-
gaan op wat iemand zegt en of de patiënt wils- en handelingsbekwaam is.

Er zijn heel verdeelde reacties in de medische en psychologische we-
reld over euthanasie omwille van psychisch lijden, soms zit er ook maar 
een maand tussen het verzoek en de daadwerkelijke uitvoering.

Maar ik stel me bij jonge meerderjarigen de vraag of zij voldoende 
bese"en welke aanvraag ze hier doen. Deze jonge mensen hebben al 
geruime tijd veel leed gekend omwille van zwaar misbruik, ernstige aan-
houdende depressies door lange pestsituaties en een late of ine"ectieve 
hulpverlening. Door het lijden zijn ze enerzijds vroegtijdig matuur gewor-
den, anderzijds zijn ze blijven hangen in hun psychologische ontwikkeling 
omwille van wat ze meemaakten en het daaropvolgend psychisch leed.

Een gemiste kans voor de hulpverlening die te laat werd geraadpleegd 
of niet afdoend was? Wanneer de hulp wel tijdig en e"ectief was opge-
start, had de vraag om euthanasie misschien kunnen vermeden worden.

Enkele jaren geleden stapte bij TEJO een jongen 
binnen, Tommy, wiens vuisten vol schrammen 
en bloed zaten. Hij vertelde dat hij verschrikke-
lijk kwaad was op zijn broer die uit het leven was 

gestapt. Het was niet alleen de zelfmoord van zijn 
broer die op hem woog, hij was ook kwaad omdat ze 

samen eerder al over hun zelfmoordgedachten met elkaar 
hadden gepraat, en ze daarbij hadden besloten hadden dat Tommy uit 
het leven zou stappen. Maar nu had zijn broer dat dus als eerste gedaan. 
Een zware omgangsregeling na de scheiding van hun ouders lag onder 
andere aan de basis van de suïcidale gedachten van de jongens.
Tommy vertelde hoe ook de hele vriendenkring rouwde, waarna we de 
groep bij TEJO uitnodigden op een zaterdagnamiddag.
Ik herinner me nog dat we afspraken om twee uur, maar dat ze er om één 
uur allemaal al waren, kwaad, droevig en onrustig en dat ze ’s!avonds 
pas om zeven uur, maar heel wat rustiger vertrokken.
Wat echt opviel, was het grote verdriet van de groep zestienjarigen. Het 
eerste half uur weenden ze enkel. Ik vroeg elk van hen naar hun eigen 
rugzak. Er was er geen een die niet vol ernstige, persoonlijke zorgen zat. 
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De zelfmoord van hun vriend was de spreekwoordelijke laatste druppel, 
gaven ze aan. Toen vroeg ik de jongeren wie van hen ook suïcidaal 
was. Ik laat hen dan een cijfer op een schaal van één tot tien geven: hoe 
dichter bij de tien, hoe hoger de gedachte aan zelfmoord plegen.
Maar liefst vier van de veertien jongens haalden een cijfer tussen de 
zeven en negen op tien.
Eén jongen vertelde dat hij zelfs heel concreet op het punt stond om uit 
het leven te stappen. Zijn moeder had dit enkele maanden geleden al 
gedaan, en hij zag geen reden om niet te volgen. Hun bagage was zwaar, 
hun confrontatie met de zelfdoding enorm.
De jongen wiens moeder net zelfmoord had gepleegd, zei dat alleen het 
verdriet dat zijn vader zou hebben hem tegenhield om hetzelfde te doen. 
Hij was bang dat zijn vader dat niet meer zou aankunnen.
Een andere jongere getuigde dat zijn vader een tijd geleden gestorven 
was en dat er onmiddellijk een andere man in huis was gekomen. Zijn 
moeder stelde hem voor om de bladzijde om te draaien en verder te 
leven. Maar dat lukte hem niet. Hij was erg aan zijn vader gehecht ge-
weest en miste hem enorm. Hij vond geen ruimte om met dat verdriet 
en die rouw om te gaan. Hij trok zich overal uit terug, had geen zin meer 
om plezier te maken of uit te gaan en vond dat hij er met niemand over 
kon praten.
De talrijke gedachten aan zelfdoding en de zware rugzakken van deze 
jongens waren ontluisterend. Maar minstens zo ontstellend was de enor-
me verbazing waarmee deze vrienden elkaars verhalen aanhoorden. 
Niemand van hen had ook maar het minste idee dat dit alles in de ande-
ren omging. Ze kenden elkaars verhalen niet, hadden geen emotionele 
verbinding gehad met elkaar op dit niveau en hun eenzaamheid torende 
boven alles uit.
Ze waren met hun eigen gevoelens gevlucht in de virtuele wereld van 
games, waar wel van alles mogelijk was.
Heel wat jongens verwezen naar de film The gladiator. Ze identificeerden 
zich met de slaven die voor de leeuwen werden gegooid, die spraken 
elkaar moed in met de woorden dat het volgende leven het beste zou 
worden. Ze voelden zich meer thuis in de virtuele dan in de echte wereld, 
die hun rugzak zo zwaar belaadde.
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Nog drie keer zijn de vrienden als groep terug op therapie gekomen. 
De jongens die het nodig hadden, hebben daarna individuele onder-
steuning gekregen.

JONGEREN KUNNEN MOEILIJK ZORGELOOS JONG ZIJN
Geen van deze opgesomde oorzaken van problemen komt ooit helemaal 
alleen. Wie zichzelf niet kent of erg negatief over zichzelf denkt, zal sneller 
in de knoop raken wanneer er zich problemen voordoen. Een kind dat 
geen warme thuis heeft en ernstige dingen meemaakt, zal sneller weglo-
pen of zelf geweld gebruiken. Jongeren die in armoede opgroeien, vinden 
moeilijker de weg naar de juiste hulpverlening. Deze jongeren hebben 
nood aan hulp ‘die er toe doet’, anders is er van echte hulp geen sprake.

Bij al deze problemen zien we twee kanten aan het verhaal die onlos-
makelijk samengaan. Enerzijds – en dat kan niet genoeg benadrukt wor-
den – zijn jongeren buitengewoon loyaal aan volwassenen, willen ze het 
goed doen en willen ze die volwassenen niet bezwaren met wat ze niet 
kunnen, of met de negatieve gedachten die ze hebben. Ze proberen zich 
daarbij helemaal naar die volwassenen te richten, en aan hun maatstaven 
te beantwoorden.

Anderzijds worden jongeren door de volwassenen ook heel vaak met 
hun – volwassen – problematieken geconfronteerd en weten die jongeren 
eigenlijk niet hoe ze daarmee om moeten gaan.

Het is onze rol, als volwassenen (professioneel hulpverlener of niet) om die 
jongeren te ondersteunen en te begeleiden. Het is onze plicht jongeren te 
leren praten over hun emoties, frustraties en piekergedachten.

Veel kinderen worden te snel volwassen, en minstens evenveel kin-
deren worden dusdanig overbeschermd dat ze eigenlijk niet volwassen 
kunnen worden en onbeschermd in de wereld komen. Het is een spiegel 
van onze hectische, gekke wereld die we ook als volwassenen en als 
samenleving dringend moeten herbekijken.
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