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Wat zien we in de media?

















Suïcides onder jongeren

(CBS StatLine, 2020)
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Klinisch beeld: wat ziet de buitenwereld?

Ernstige psychiatrische crisis:

• Suïcidaliteit bij een psychotische depressie

• Discussie over diagnose: ASS?

• Schoolweigering

• Uitgeputte ouders
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Wat zien wij?



Weinig/geen bereidheid tot samenwerking vanwege
gebrek aan vertrouwen en verbinding

Ernstig vermijdingsgedrag

Zelf-destructief gedrag treedt op op momenten van 
frustratie

Jongere presenteert zich als ‘verwend nest’, maar is 
onderliggend enorm faalangstig
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Klinisch beeld: wat zien wij?



Uitgeputte, machteloze ouders

Angst hun kind te verliezen

Ouders te zorgzaam (proberen frustratie 
weg te nemen bij hun kind)

Door chronische stresssituatie zijn ouders 
niet meer in staat om goed na te denken 
over wat daadwerkelijk helpend kan zijn
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Formele hoofddiagnose

• Neurobiologische ontwikkelingsstoornissen (5-10%)

• psychose

• manie

• Sociaal-emotionele ontwikkelingsstoornissen (90-95%)

• stemmingsstoornissen

• angststoornissen, eetstoornissen, dwangstoornissen

• persoonlijkheidsstoornissen

• Autisme, ADHD, LVB (complicerend factoren)
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Transdiagnostisch probleem

Ernstige faalangst ����

Gebrek aan vertrouwen ����

Gebrek aan verbinding ����

Gebrek aan motivatie ����

‘Dan kan ik maar beter

dood zijn’
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Een dilemma:

hoe ga je om met zelf-destructief gedrag?

maximale autonomie

versus

maximale veiligheid



Wat zijn de belangrijkste
principes in de 
behandeling?



Centraal thema

verbinding - vertrouwen - begrenzing

Acceptatie van bestaande problematiek

Herstel vertrouwen, communicatie en hiërarchie binnen gezin

Tot motivatie komen voor behandeling

Hervatting sociaal-maatschappelijke taken
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Principes behandeling

Empowerment
(oplossingsgerichte therapie)

Herstel verbinding, vertrouwen en hiërarchie
(attachment based family therapy)

Individu-gerichte behandeling
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Verbinding & vertrouwen

“Wat maakt dat je, op het moment 
dat je je zo ellendig en eenzaam
voelt, denkt niet terecht te
kunnen bij je mama en papa?”
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verbinding

vertrouwen

begrenzing

p.herpers@karakter.com



Behandelresultaten
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Patiënten IBC-Jeugd (2015 t/m 2019, n = 848)

HIC - 28 %

IHT - 53 %

IHT & HIC - 19 %
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IHT Jeugd, eerste behandelresultaten
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