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honderd pogingen. Bij volwasse-
nen bedraagt die verhouding een
tegen vier. Vraag aan jongeren of
ze al eens aan zelfdoding hebben
gedacht, en één op de tien jon-
gens zal ja zeggen, net als zes op
de tien meisjes.

Eerste lief

‘Het is normaal dat adolescenten
alles ter discussie stellen en twij-
felen aan de zin van het leven’,
zegt Nico de Fauw, preventiewer-
ker en psycholoog. ‘Die existenti-
ele twijfel past in hun ontwikke-
lingsfase. En juist omdat ze zo
jong zijn, gaat hun verdriet ook zo
diep. Ze geraken sneller in de
knoei omdat ze nog geen levens-
ervaring hebben. De eerste keer
dat je een lief hebt, en het geraakt
uit, ja, dat voelt als een aardver-
schuiving! Als je al vijf keer een
lief hebt gehad, weet je dat er ook
wel een zesde zal volgen.’
Het gebrek aan levenservaring
leidt er ook toe dat jongeren vaak
niet weten hoe ze hulp kunnen
vinden, of welke oplossingen er
allemaal mogelijk zijn. En dan
grijpen ze naar de meest drasti-
sche ‘oplossing’, die van de zelfdo-
ding. Grieke Forceville: ‘Ze willen
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BRUSSEL Een week lang is er

gezocht naar de West-Vlaamse
student Waldo Van Raemdonck
(19). Tot het bericht kwamdat zijn
lichaam in Oostenrijk gevonden
was. De jongeman heeft zich van
het leven beroofd. Hij liet geen af-
scheidsbrief na. Prompt dook een
tweede bericht op, over een stu-
dent uit Sint-Katelijne-Waver, die
mogelijk ook zelfdoding heeft ge-
pleegd. Zeker is het nog niet,
maar deze jongeman heeft wel
een brief achtergelaten die daar-
op zou wijzen.
Zo om de week haalt een suïcide
door jongemensenwel ergens het
nieuws. Het is de tweede doods-
oorzaak bij jongeren in Vlaande-
ren, na verkeersongevallen. Dat is
vooral het gevolg van het feit dat
jongeren in de fleur van hun le-
ven zijn en niet zo vaak overlijden
aan kanker en andere aandoenin-
gen. Want nee, jongeren pieken
niet in de statistieken: die ‘eer’
valt volwassen mannen vanaf 35
jaar te beurt. Sterker, het aantal
zelfdodingen bij Vlaamse jonge-
ren, en zeker ook bij jongens, is de
jongste tien jaar zelfs gedaald.
‘Een jongere die zichzelf doodt,
haalt natuurlijk veel sneller de
krant dan een volwassene’, zegt
Grieke Forceville, nog tot eind de-
ze maand aan het hoofd van de
Zelfmoordlijn. ‘Omdat het zo te-
gen de verwachtingen indruist:
jongeren horen de toekomst te
hebben. Het verontrust ons als ze
voor zo’n radicale uitweg kiezen.
Terecht, want elke zelfdoding is
er een te veel.’
Verhoudingsgewijs ondernemen
jongeren, en dan vooral jonge
meisjes, veel meer suïcidepogin-
gen: tegenover elke geslaagde
zelfdoding staan er bij jongeren

niet dood. Ze willen rust. Ze wil-
len dat er een eind komt aan de
vreselijke pijn die ze voelen. Ze
zien geen andere uitweg.’
Nico de Fauwwerkt ook als thera-
peut met jongeren die al eens aan
zelfdoding hebben gedacht of een
poging hebben ondernomen. Met
diegenen die wél hulp hebben ge-
zocht en gevonden, wat in Vlaan-
deren een grote stap is, zegt hij.
‘Negen op tien Vlamingen die bij
een psycholoog gaan, vertellen
dat zelfs niet aan hun beste
vriend. De schroom om toe te ge-
ven dat je hulp zoekt voor een
existentiële vraag of een psy-
chisch probleem, is in Vlaande-
ren enorm groot. Spijtig.’
En wat zeggen die jongeren tegen
hem? De Fauw: ‘Het valt mij op
dat nogal wat jongeren vertellen
dat ze thuis nog nooit een nee
hebben gekregen. Alles kan en al-
les mag. Ze zeggen letterlijk: “Ik
weet niet wat ik nog moet doen
om eens op verzet te stuiten”. Ze
snakken ernaar dat hun ouders
grenzen stellen, zodat ze de hele
verantwoordelijkheid over hun
leven niet alleen moeten dragen.’
Volgende week zaterdag, op 17 de-
cember, stelt de Vlaamseminister

van Welzijn, Jo Vandeurzen
(CD&V), zijn nieuwe actieplan
voor de preventie van zelfdoding
voor. Er is een jaar lang naartoe
gewerkt. Ieder die dat wilde,
heeft voorstellen mogen indie-
nen. Zal er ter preventie van suïci-
de bij jongeren iets nieuws uit de
bus komen, en hélpt preventie
wel, als je in acht neemt dat som-
mige jongeren, zoalsWaldo, voor-
af geen signalen uitzenden?
‘Zeker jongens kunnen heel goed
verbergen dat het niet goed met
ze gaat’, bevestigt Jolien Mertens,
psychologe bij het cgg Andante in
Merksem. ‘Een suïcide komt dan
als een donderslag bij heldere he-
mel.’

Signalen

Maar de meeste jongeren sturen
wel signalen uit. ‘Soms spreken ze
erover. Soms verandert hun ge-
drag: ze trekken zichwat terug, ze
hebben conflicten met vrienden,
ze gaan niet meer graag naar de
jeugdbeweging. Het komt erop
aan om voelsprieten te ontwikke-
len om dat gevoel van onbehagen
op te vangen, en het op tafel te
leggen. Vraag ernaar. Maak het
bespreekbaar en toon begrip voor
de pijn. Wuif die niet direct weg,
want dan klappen ze weer dicht.’
Mertens geeft toe dat het voor de
familie vaak moeilijk is om signa-
len op te vangen. ‘Omdat ze per-
soonlijk betrokken zijn. Anderen
kunnen hier ook een rol spelen:
leerkrachten, jeugdwerkers, en-
zovoort.’
Mohsen Zagheden is preventie-
coach voor de secundaire scholen
in West-Vlaanderen. Het zijn er
272, is dat niet heel veel voor één
man? ‘De vraag is inderdaad gro-
ter dan wat ik aankan. Het thema
leeft enorm. Maar ik hoef het niet
alleen te doen. Ik werk nauw sa-
men met de Centra voor Leerlin-

Eerste
verdriet voelt
scherper

Hopeloos zijn. Pijn voelen die nooit
meer lijkt te zullen overgaan. Het is
niet uitzonderlijk voor jonge mensen
om zo te lijden, zegt preventiewerker
Nico de Fauw. ‘Wat ons zorgen baart,
is dat er zoveel jongeren zijn die die
sombere gedachten in actie omzetten.’
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ELK GEVAL BLIJFT ER EEN TE VEEL

genbegeleiding en de Lo-
go’s. Wij helpen scholen
plannen te ontwikkelen
om het welbevinden van
hun leerlingen te bevor-
deren. Die brede preventie
is minstens zo belangrijk.’
Er lopen ook programma’s
op de spoeddiensten van zie-

kenhuizen, die ertoe leiden
dat suïcidepogers beter opge-
volgd worden, en andere initia-
tieven: voor de vroegdetectie van
psychose bijvoorbeeld, en voor
steun aan landbouwers, nabe-
staanden en andere risicogroe-
pen. ‘Het nieuwe actieplan zou
meer kunnen focussen op jonge
suïcidepogers onder de 16 jaar’,
zegt preventiewerker Karl An-
driessen. ‘Want die komen min-
der vaak op de spoeddiensten te-
recht omdat ze niet zulke dodelij-
ke methoden gebruiken.’
Nico de Fauw hoopt dat alles wat

onder het vorige actieplan is ge-
start, mag voortdoen. ‘Al die initi-
atieven zijn nog vrij jong en moe-
ten uitgebouwd worden. Voorts
hoop ik dat het welbevinden van
jongeren op de agenda komt van
alle ministers, zodat kinderen on-
bekommerd kind kunnen zijn, en
pubers kunnen puberen. Als ik
een minister hoor zeggen dat kin-
deren vanaf vijf jaar al Fransmoe-
ten leren, krijg ik de kriebels!
Leer ze liever van jongsaf dat het
geen schande is om hulp te vra-
gen. En voorts moeten kleuters
geen Franse woordjes oefenen. Ze
moeten thuiskomen en buiten
kunnen spelen. Maak dáár eens
een eindterm van asjeblieft.’

Wie met vragen zit over zelfdoding,
kan terecht bij Tele-Onthaal (106 of
www.tele-onthaal.be) of de Zelf-
moordlijn (02-649.95.55 of
www.zelfmoordlijn.be)

Negen op de tien
Vlamingen die
naar een psycho-
loog gaan, durven
dat zelfs niet aan
hun beste
vriend vertellen


