
124 / HUMO NR 4008 |  26 HUMO / 125 

THOMAS (23) «Er is een periode 
geweest dat ik uren, nee da-
gen, het internet doorploegde, 
op zoek naar informatie over 
hoe ik mezelf het best kon do-
den. Ik vond statistieken over 
verschillende methoden, met 
details over slaagkansen, de 
hoeveelheid pijn die het zou 
veroorzaken en de tijd die het 
in beslag zou nemen. Voor-
al de slaagkansen vond ik be-
langrijk: het idee van een mis-
lukte poging beangstigde me. 
Ik wilde niet als een plant ver-
der leven en mijn zelfstandig-
heid verliezen. Als ik faalde, 
zou ik geen nieuwe poging 
meer kunnen ondernemen. 
Nu ik erop terugkijk, vind ik 
het een griezelige gedachte-
gang, vooral omdat ik op geen 
enkel moment aan de reactie 
van mijn familie of vrienden 
dacht.
 »Ik was een jaar of 19 en zat 
in een zware depressie. Aan 
de buitenkant leek ik een vrij 
normale jongen: een kerel 
met lang blond haar die van 
metal hield en ervan droom-
de ooit in een band te zingen. 
Stil en teruggetrokken, dat 
wel, maar ik haalde goeie cij-
fers op school, ik had vrien-
den, ik was een kei in gamen. 
Je zou bij mij op het eerste ge-
zicht niet denken aan iemand 
die zichzelf het hoekje om wil 
helpen. Maar wat mensen aan 
de buitenkant zien, verschilt 
soms erg van wat er vanbin-
nen broeit.
 »Na lang wikken en we-
gen koos ik ervoor om van een 
gebouw af te springen. Dat 
was tijdens het academiejaar 
2012-2013, toen ik nog taal- en 
 letterkunde studeerde aan de 

universiteit van Antwerpen. 
Ik ben lang bezig geweest met 
het zoeken naar een geschikt 
gebouw dat hoog genoeg was 
– 12 tot 15 etages of hoger – en 
toegankelijk voor het gewo-
ne publiek. Dat was moeilijker 
te vinden dan ik dacht, zelfs 
in Antwerpen: ofwel waren 
de gebouwen te klein, ofwel 
kon je er niet zomaar even bin-
nenlopen. Toen ik in Antwer-
pen grandioos buisde, ging ik 
voor leerkracht studeren in 
Limburg. Daar vond ik wat ik 
zocht, en wel heel dicht in mijn 
buurt: op de campus stond een 
hoge toren van studentenkoten 
waar je gemakkelijk op het dak 
raakte. Toen ik besefte dat het 
aan alle criteria voldeed, voel-
de ik me gerustgesteld: ik kon 
op eender welk moment beslis-
sen om mijn plan B in gang te 
zetten.»

 Thomas onderbreekt zijn 
verhaal af en toe om een slok-
je water te nemen, en kijkt dan 
naar zijn moeder die naast 
hem zit, om te zien of het wel 
gaat met haar. ‘Het is toch oké 
dat ik dit vertel, mama?’ – 
‘ Zeker, doe maar.’ We zitten in 
het psychiatrisch ziekenhuis 
 Asster in Sint-Truiden, op de 
afdeling van de jongvolwasse-
nen, waar Thomas in 2015 en 
2016 anderhalf jaar verbleef 
na een verijdelde zelfmoord-
poging.
THOMAS «Ik had een dag uit-
gekozen midden in mijn stage-
periode. Ik zat op de campus 
mijn lesvoorbereidingen te 
maken. Toen ik klaar was, 
stuurde ik ze naar de leer-
kracht, zodat het niet zo erg 
zou opvallen als ik niet kwam 
opdagen op mijn stageles. Om 
één of andere reden wilde ik 

ervoor zorgen dat het zo lang 
mogelijk zou duren voor het 
nieuws ontdekt werd.
 »Op weg naar de toren 
kwam ik een oude vriendin 
tegen, Sofie. Zonder veel na-
denken heb ik haar verteld dat 
ik van plan was om te sprin-
gen. Zij heeft me toen gedwon-
gen om mee te komen naar 
haar kot. Daar heb ik drie uur 
op haar bed liggen janken. Ik 
voelde me mislukt. Ik had al-
les zo goed uitgekiend, en nu 
viel mijn plan in duigen.»
HUMO Je bent nooit op het dak 
geraakt.
THOMAS «Toen niet. Ik ben 
later wel teruggekeerd.  Sofie 
heeft die avond mijn moe-
der gebeld, en zij stelde voor 
om me te laten opnemen in 
een psychiatrische kliniek. Ik 
voelde geen weerstand meer. 
Zo ben ik in Asster terecht-
gekomen. Ergens was ik op-
gelucht dat iemand anders het 
van mij overnam. Maar het ge-
wicht van de depressie bleef.»
 Voor Marleen, de moeder 
van Thomas, kwam het tele-
foontje over haar zoon als een 
complete verrassing.
MARLEEN «Thomas is altijd een 
modelzoon geweest. Hij was de 
beste van de klas, thuis maak-
te hij nooit problemen. Hij was 
de oudste van acht kinderen, 
een nieuw samengesteld ge-
zin: er waren vier kinderen 
van mij, de vier andere waren 
van mijn man – zijn stiefvader. 
Het ging er thuis soms rumoe-
rig aan toe, maar Thomas bleef 
altijd rustig. Nooit opstandig, 
nooit stout. Hij had veel vrien-
den en vriendinnen en leu-
ke hobby’s. Alles leek bij hem 
vanzelf te gaan. Ik dacht dat de 

Tot drie jaar geleden praatten Thomas en 
zijn moeder nauwelijks met elkaar. Thomas 
was een modelzoon, zijn moeder dacht dat 
alles prima ging, tot hij totaal wanhopig en 
depressief zelfmoord probeerde te plegen. 
Moeder en zoon zochten samen hulp en 
ontdekten de heilzame effecten van ABFT, 
een nieuwe therapie die het geschonden 
vertrouwen tussen jongeren en hun ouders 
probeert te herstellen. Nieuw wetenschappelijk 
inzicht leert dat zelfmoordgedachten bij 
kinderen zienderogen verminderen als ze 
beter met hun ouders kunnen praten. 'Ik heb 
dikwijls zitten janken.'  
A N N E M I E  B U LT É  /  I L L U S T R AT I E S  T O M  S C H A M P

Dossier: zelfmoord bij jongeren en hoe het te voorkomen (2)

‘Een halfuur heb ik op die toren    in de stromende regen tegen   
      mezelf staan krijsen: ‘Spring    dan toch, fucking lafaard’’
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band  tussen ons wel goed zat. 
Pas achteraf heb ik beseft dat 
dat niet zo was, toen het tot me 
doordrong hoe slecht hij zich 
al jaren voelde. Toen ik hem 
hoorde vertellen hoe zwaar hij 
gepest was op school, hoezeer 
hij zichzelf haatte, hoe erg hij 
nog altijd leed onder dingen die 
hij als kind had meegemaakt 
met zijn biologische vader… Ik 
wist daar helemaal niets van.»
HUMO Wat dacht je toen je dat 
telefoontje van Sofie kreeg?
MARLEEN «‘Dit had een heel 
ander telefoontje kunnen zijn.’ 
Het had de politie kunnen zijn, 
met de vraag of ik mijn zoon 
kon komen identificeren. Als 
ik toen geen andere kinderen 
had gehad voor wie ik moest 
zorgen, was ik in elkaar ge-
zakt. Het kwam héél hard aan. 
Waarom had ik dit niet ge-
zien? Ik had dit moeten voor-
komen, maar hoe? Ik wist het 
niet. (Emotioneel) Ik gaf mezelf 
de schuld.»
THOMAS «Dat hoeft helemaal 
niet, mama. (Tegen ons) Mijn 
moeder had het heel druk met 
de kinderen. De jongste twee 
vochten constant om aan-
dacht. Er was gewoon geen 
ruimte, en ik heb ze ook nooit 
opgeëist. Ik neem mijn moeder 
niet kwalijk dat het haar nooit 
is opgevallen dat er iets scheel-
de. Ik toonde nooit wat ik voel-
de, ik hield alles binnen, om-
dat ik me schaamde. Ik wilde 
andere mensen niet belasten 
met mijn problemen. Ik heb 
mijn verhaal voor het eerst 
hier in Asster verteld. Ik weet 
nog hoe verbaasd ik was dat er 
naar mij geluisterd werd.» 

MONSTERS VAN OUDERS
‘Drie jaar geleden was een in-
terview samen met mijn moe-
der niet mogelijk geweest,’ zegt 
Thomas. ‘Ze was de laatste per-
soon bij wie ik met mijn zorgen 
zou aankloppen. Dat is hele-
maal omgeslagen nadat we sa-
men een therapie hebben ge-
volgd. Omdat ik toen eindelijk 
heb begrepen dat mijn moeder 
er echt voor mij wilde zijn.’

 Die therapie heet ABFT, at-
tachment-based family thera-
py, een behandelprogramma 
voor depressieve adolescen-
ten dat stilaan opgang maakt 
in Vlaanderen. Het betrekt de 
jongere én zijn of haar ouders 
in de gesprekken en probeert 
de vertrouwensbreuk die er 
tussen hen bestaat te herstel-
len. En dat werkt wonderwel, 
zegt professor Guy Bosmans 
van de faculteit psychologie 
aan de KU Leuven. Hij is de be-
zieler van ABFT in Vlaande-
ren en ging de mosterd halen in 
Philadelphia, waar de therapie 
sinds 2000 bestaat. Verschil-
lende studies daar hebben uit-
gewezen dat bij kinderen die 
opnieuw met hun ouders pra-
ten, de zelfmoordgedachten 

zienderogen verminderen, al 
van in de eerste weken. 
GUY BOSMANS «In de klassie-
ke hulpverlening moeten ou-
ders hun kinderen ‘afgeven’ 
en kunnen ze alleen maar ho-
pen dat ze daar geholpen wor-
den. Vaak staan ze machte-
loos aan de zijlijn toe te kijken, 
zonder dat ze weten hoe hun 
zoon of dochter het doet in de 
therapie. Hulpverleners mo-
gen niks zeggen vanwege hun 
beroepsgeheim, de jongeren 
zelf wíllen er tegen hun ouders 
meestal niks over kwijt. Dat is 
jammer, want ouders kunnen 
heel veel doen zodat hun kin-
deren zich beter voelen. Hun 
rol is cruciaal.»

HUMO Zijn de ouders dikwijls 
niet juist het probleem?
BOSMANS «Onze maatschap-
pij heeft een heel sterke ‘blame 
the parents’-attitude. Gaat er iets 
mis met de kinderen, dan wor-
den de ouders met de vinger 
gewezen. Ouders voelen zich 
schuldig omdat ze het niet goed 
hebben gedaan, of zijn bang dat 
ze als monsters worden afge-
schilderd. Dat gaan wij juist 
níét doen. Natuurlijk pakken 
ouders dingen verkeerd aan, 
vaak zonder dat ze zich daar-
van bewust zijn, en stellen ze 
hun kinderen soms zwaar te-
leur. Maar het is gemakkelijk 
om tegen een ouder te zeggen 
dat hij te streng is, of te weinig 
betrokken, of te egoïstisch. Wij 
gaan op zoek naar de dingen 

die ze wél goed gedaan heb-
ben. We tonen begrip voor hun 
frustraties en erkennen dat ze 
hun best doen. Zo stellen ze 
zich stilaan open om het op een 
ander manier te proberen.
 »Met de jongere praten we 
over het verdriet waar ze mee 
zitten, en waarom ze daar niet 
mee naar hun mama of papa 
konden gaan. Hoe verschrik-
kelijk ze dat vinden. Hoe boos 
ze zijn omdat ze hun mama of 
papa nodig hebben, maar die 
er niet voor hen is. Ze brengen 
precies onder woorden waar 
hun verdriet over gaat. Bij-
voorbeeld: ‘Ik heb het gevoel 
dat mijn ouders alleen maar 
met zichzelf bezig zijn en dat 

ik niet belangrijk genoeg ben.’ 
 »Voor ouders is het vaak de 
eerste keer dat ze horen hoe-
veel pijn hun kind heeft. Heel 
confronterend is dat. We leren 
ze om niet te snel defensief of 
boos te worden, geen kritiek 
te geven op hun kinderen, of 
te snel met oplossingen te ko-
men, maar om alleen te luiste-
ren, en heel simpel te zeggen: 
‘Vertel er eens wat meer over.’ 
Die begripvolle houding is iets 
wat de jongere nooit heeft ver-
wacht, en maakt op zich al 
heel wat emoties los. Dat is het 
begin van het herstel.
 »We leren ouders ook om op 
een andere manier met hun kin-
deren te communiceren, zodat 
een dicussie over het uur waar-
op ze thuis moeten zijn na een 
fuif niet onmiddellijk uitdraait 
op een kletterende ruzie.»
HUMO Op welke manier kan 
dit een hulp zijn om jongeren 
van zelfmoordideeën af te 
brengen?
BOSMANS «Jongeren die er veel 
vertrouwen in hebben dat ze 
bij hun ouders terechtkunnen 
met een probleem, zijn veel 
beter bestand tegen stress en 
zorgen, en hebben veel min-
der kans om depressief en 
suïcidaal te worden. Dat is 
overvloedig aangetoond in on-
derzoek. Vroeger dacht men 
dat pubers juist moesten los-
komen van hun ouders, en dat 
dat onvermijdelijk met con-
flicten gepaard ging. Maar het 
is net andersom: de jongeren 
die goed met hun ouders kun-
nen praten, zijn juist diegenen 
die het best op hun eigen be-
nen kunnen staan en gemak-
kelijker hun vleugels uitslaan. 
Want als er écht iets scheelt, 
weten ze dat ze bij hun ouders 
terechtkunnen. Dat vertrou-
wen van jongeren in hun ou-
ders proberen we in de thera-
pie te herstellen.»

NET ALS IN DE FILM
THOMAS «De eerste maan-
den in de kliniek heb ik wei-
nig gepraat, en al zeker niet 
met mijn moeder. Het was een 

loodzware tijd. Ik wilde geen 
anti depressiva nemen, want 
ik wilde op eigen kracht uit 
het dal raken. Maar ik gleed 
steeds dieper weg. Ik voelde 
me zo slecht dat ik op elk mo-
ment van de dag, waar ik ook 
zat en met wie ik ook sprak, 
aan zelfmoord zat te denken. 
Het was zo’n obsessie dat ik 
mezelf op een bepaald moment 
aan een touw zag hangen.
 »Op een woensdag, septem-
ber 2015, besloot ik dat het ge-
noeg geweest was. Het moest 
die dag gebeuren. We had-
den de namiddag vrij en ik 
liep naar buiten. Het was een 
grijze, miezerige dag. Onder-
weg naar het busstation voel-
de ik de eerste druppels. Toen 
ik met de bus bij de campus 
aankwam, begon het te rege-
nen. Terwijl ik naar de toren 
wandelde, overliep ik in mijn 
hoofd de te volgen stappen. Ik 
zou naar boven gaan via de 
trappen, op het dak zou ik nog 
één laatste telefoontje doen 
naar mijn beste vriendin Sofie, 
om haar te bedanken dat ze er 
was voor mij. Dan zou ik inha-
ken en springen.
 »Boven gekomen legde ik 
mijn paraplu opzij. Ik was 
vastbesloten. Ik keek over de 
rand van het dak. Beneden 
was de parking leeg, op één 
vrachtwagen na. Ook de cam-
pus was leeg. In de verte zag 
ik wat mensen naar binnen 
vluchten met hun paraplu’s. 
Het was nu echt aan het gie-
ten. Ik belde naar Sofie, die me 
in de plensbui niet goed kon 
horen. Het viel me moeilijker 
dan ik dacht om haar te zeggen 
waarvoor ik belde. Toen ik 
de compassie hoorde in haar 
stem, brak er iets in mij. ‘Ik 
kan hier nog niet weg,’ dacht 
ik plots. Ik blokkeerde, durfde 
ineens niet meer over de rand 
te stappen... Ik haakte in en 
begon tegen mezelf te schreeu-
wen: ‘Lafaard, waarom doe je 
het niet?’ Ik vervloekte mezelf, 
voelde dat mijn overlevings-
instinct het overnam, probeer-
de uit alle macht toch door 

te zetten. Een halfuur heb ik 
daar in de stromende regen 
tegen mezelf staan krijsen. 
‘Spring dan toch,  fucking laf-
aard!’ Mijn haar hing in nat-
te slierten tot aan mijn middel 
over mijn zwart T-shirt, dat 
aan mijn lijf plakte (lacht). Ja 
echt, het leek een scène uit een 
slechte film.
 »Toen ik mijn telefoon weer 
vastpakte, helemaal murw, 
bleek dat ik hem niet goed had 
afgelegd en dat Sofie alles ge-
hoord had. ‘Waar ben je?’ – 
‘Op de campustoren.’ Ergens 
was ik blij dat ze me kwam 
halen. Maar ik heb me nooit in 
mijn leven zo leeg gevoeld als 
toen. Ik was heel teleurgesteld 
in mezelf. Ik heb het lange tijd 
als een mislukking gezien. 
Mensen zeggen soms dat het 
laf is om zelfmoord te plegen. 
Maar de actie zelf ondernemen 
is niet zo simpel, hoor. Dat 
vergt kracht, al weet ik niet of 
je dat als ‘moed’ kunt bestem-
pelen. Het is moediger om het 

gevecht met je demonen aan 
te gaan, en de oorzaak van je 
zelfmoordgedachten aan te 
pakken.»
HUMO Waarom dacht je aan 
zelfmoord?
THOMAS «Het waren heel veel 
dingen bij elkaar. Het liep niet 
goed met mijn studie, thuis 
ging het slecht tussen mijn 
moeder en mijn stiefvader, en 
ik zat nog met een boel onver-
werkte dingen uit het verle-
den.
 »Ik was als kind heel stil en 
angstig. Dat had met mijn bio-
logische vader te maken: een 
zware alcoholist die zijn kin-
deren terroriseerde. Hij sprák 
nooit met ons, hij schrééuw-
de. Hij voedde ons op alsof we 
in een bootcamp zaten en hij 
de sergeant was die ons ver-
nederde en uitschold. Ik was 
doodsbang voor hem. Hij was 
een beer van een vent en erg 
intimiderend. We waren arm, 
al het geld ging naar de drank. 
Toen ik 8 jaar was, zijn we met 

mijn moeder en de kinderen 
naar een vluchthuis gegaan 
omdat de situatie thuis niet 
veilig meer was.
 »Toen mijn moeder later met 
mijn stiefvader trouwde, was 
ik heel blij. Ik keek erg naar 
hem op. Hij was autoritair in 
zijn opvoeding en dat had ik 
nodig. Ik heb me erg aan hem 
vastgeklampt. Maar tussen 
hem en mijn moeder ging het 
minder goed. Ze kibbelden 
vaak over de opvoeding van 
de kinderen. Mijn stiefvader 
kwam soms naar me toe om 
raad te vragen, hoe hij mijn 
moeder het best kon aanpak-
ken. In het begin luisterde hij 
nog, maar na een tijdje kwam 
hij alleen nog klagen over wat 
mijn moeder fout deed, hoe ze 
hem negeerde en niet wilde 
praten. Het was een waterval 
van zwarte drek die over mij 
werd gestort. Dat heeft enorm 
op me gewogen. Al die tijd 
probeerde ik een soort mode-
rator tussen hem en mijn moe-
der te zijn, want ik wilde niet 
dat ze uit elkaar zouden gaan.
 »Intussen had ik ook mijn 
eigen problemen op school. 
Ik ben lang gepest... Ik was 
wat ze toen een nerd noem-
den. Een schriel jongetje dat 
in de klas altijd de beste cijfers 
haalde, maar op de speelplaats 
vaak alleen stond. De jongens 
op school lachten me uit om-
dat ik niet stoer genoeg was. 
Misschien ook omdat ik half-
blind ben. Met mijn ene oog 
zie ik alles, met het andere zie 
ik alleen contouren en scherpe 
kleuren. Ik ben zo geboren en 
heb mezelf dat heel lang kwa-
lijk genomen.»
HUMO Waarom?
THOMAS «Omdat ik mezelf 
zwak vond. In de turnles was 
ik een buitenbeentje, bal-
sporten waren al helemaal 
niks voor mij. Toen ik ouder 
werd, had ik wel vrienden, 
maar ik voelde me toch al-
tijd heel eenzaam, ook in ge-
zelschap. Ik had het idee dat 
niemand me echt leuk vond 
of me begreep. Maar daar zei 

Dossier: zelfmoord bij jongeren en hoe het te voorkomen (2)

  Vroeger dacht men dat 
conflicten noodzakelijk 
waren, maar het is net 
 andersom: pubers die goed 
met hun ouders kunnen 
praten, staan sneller op 
eigen benen »
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ik tegen niemand iets van. Ik 
vluchtte in het gamen. Dat 
werd een verslaving; er waren 
tijden dat ik tien tot veertien 
uur per dag gamede.
 »Eigenlijk ben ik mijn hele 
middelbare school doorgespar-
teld zonder dat iemand wist dat 
ik me niet goed in m’n vel voel-
de. Maar het werd erger toen ik 
naar de universiteit ging. Plots 
moest ik studeren, maar ik 
wist niet hoe dat moest, want 
in de humaniora ging alles 
vanzelf. Ik was voor bijna alle 
vakken gezakt. Dat was een 
enorme klap. Ik had nog nooit 
in mijn leven een buis gehad.
 »In dat eerste jaar ben ik 
voor het eerst beginnen te den-
ken aan doodgaan, en later 
aan zelfmoord. Dan zou ik van 
al die druk op school en de ru-
zies thuis af zijn. Niemand zou 
me missen. Ik haatte mezelf. 
Ik vond mezelf te middelmatig 
om iets te kunnen bijdragen 
aan deze wereld.»
HUMO Sprak je daar met 
vrienden over?
THOMAS «Nee. Toen ik hen 
later via Facebook liet weten 
dat ik opgenomen was van-
wege een zelfmoordpoging, 
waren ze even verbaasd als 
mijn moeder.»
HUMO Thuis liet je ook niks 
merken.
THOMAS (schudt van nee) «Ik 
wilde niemand met mijn zor-
gen belasten. Ik deed wat ik 
dacht te moeten doen: zorgen 
dat mijn ouders bijeenbleven 
en intussen mijn last alleen 
dragen.»
HUMO Heb je ooit naar de zelf
moordlijn gebeld of ermee 
gechat?
THOMAS «Nee. Ik wist wel dat 
die bestond, maar ik vond dat 
ik het zelf moest uitzoeken. Ik 
heb wel even een psychothera-
peut gezien toen ik studeerde, 
maar dat viel erg tegen, en ik 
ben ermee gestopt.
 »Zo liep ik meer dan twee 
jaar met zwarte gedachten 
rond. Ik was intussen een op-
leiding tot leerkracht gaan vol-
gen. Ik wilde graag werken 

met jongeren. Ik verwachtte 
er veel van, wilde een geënga-
geerde leraar worden die een 
verschil in hun leven kon ma-
ken. Maar mijn stage liep hele-
maal niet zoals ik gehoopt had. 
Ik stond voor een klas in het 
beroepsonderwijs, terwijl ik 
zelf altijd in het ASO had geze-
ten. Ik voelde dat het niet klik-
te met die jongens. Dat was 
opnieuw een knauw in mijn 
zelfvertrouwen.»
MARLEEN «Ik denk dat de ru-
zies tussen mij en zijn stief-
vader Danny er ook mee te ma-
ken hadden. Net voor Thomas 
aan zijn stage begon, kondigde 
Danny aan dat hij een advo-
caat had genomen en een echt-
scheiding wilde. Thomas heeft 
dat gesprek gehoord. (Tegen 
 Thomas) Toen ben jij in de keu-
ken in elkaar gezakt. Ik wist 
niet hoe ik je moest troosten. Ik 
heb zelf ook nooit geleerd om 

over mijn gevoelens te praten. 
Ik heb de haard aangestoken 
en heb het die avond nog wat 
gezellig proberen te maken.»
THOMAS «Ik zag die echtschei-
ding als een persoonlijke mis-
lukking, want ik was er niet in 
geslaagd mijn ouders bij el-
kaar te houden.»
MARLEEN «Een week later lag 
oma met kanker in het zieken-
huis. Daar ben je me komen 
zeggen dat je stage zo tegen-
gevallen was. Het was de eer-
ste keer dat ik zag dat je heel 
erg down was. Ik had een ake-
lig voorgevoel. Ik heb het nog 
tegen mijn zus gezegd: ‘Ik blijf 
niet lang, want ik wil Thomas 
niet te lang alleen laten.’»
THOMAS «Ik vond geen rust. 
Er kwam altijd maar ellende 

bij. Ik vond geen oplossing. Ik 
wilde er gewoon een eind aan 
hebben.»

JONGENS ALS JORDY
De psychiatrische kliniek 
 Asster in Sint-Truiden is één 
van de instellingen waar the-
rapeuten ABFT al enkele jaren 
toepassen op de afdeling voor 
jongvolwassenen. Daar was 
in het begin veel scepsis over, 
zegt professor Guy  Bosmans.
BOSMANS «Men zei dat het 
nooit zou werken omdat de 
jongeren al te oud zijn en het 
contact met de ouders vaak 
al jaren verbroken is. Denk 
aan jongens als Jordy, (de 
19- jarige jongen die in een 
tentje op de Gentse Blaar-
meersen is overleden, red.). 
Jongens die jaren in instellin-
gen verblijven, wier ouders 
zich buitenspel gezet voelen 
en die zichzelf afgewezen voe-

len door hun ouders. Als ze 
op hun 18de buitenkomen, is 
de breuk zo groot dat ze er he-
lemaal alleen voor staan. En 
toch merken we dat de nood 
van jongeren en hun ouders 
om met elkaar te praten heel 
groot blijft, zelfs als er al jaren 
geen contact meer is.»
HUMO Kun je de relatie tussen 
kinderen en hun ouders op 
latere leeftijd nog veranderen 
als het van in de kindertijd 
fundamenteel fout zit?
BOSMANS «Dat kan, als ou-
ders leren op een andere ma-
nier zorg te bieden. Er bestaan 
hardnekkige misverstanden 
in de hulpverlening over de 
manier waarop kinderen zich 
hechten aan ouders of opvoe-
ders. Het idee leeft dat kinde-

ren die vóór hun derde levens-
jaar te weinig affectie krijgen, 
de rest van hun leven last heb-
ben met liefde geven of krij-
gen. ‘Onveilig gehechte kin-
deren’ noemen ze die. Vaak 
neemt men voetstoots aan dat 
de kinderen gedragsstoornis-
sen vertonen, wat natuurlijk 
onzin is. Volgens een weten-
schappelijke schatting is 40 
procent van de wereldbevol-
king onveilig gehecht. Dat zijn 
niet allemaal gedragsgestoor-
de mensen. Er zijn er veel die 
het wél goed doen.
 »De gehechtheidstheorie van 
de Londense psychiater John 
Bowlby dateert al van de ja-
ren 40 en was destijds revolu-
tionair, maar het probleem is 
dat ze zo vaag is omschreven 
dat iedereen eruit haalt wat in 
zijn kraam past. Intussen heb-
ben studies aangetoond dat 
gehechtheid veel flexibeler is. 
Relaties tussen kinderen en ou-
ders veranderen in elke levens-
fase: in je kindertijd, je puber-
teit en de jongvolwassenheid.»
HUMO Het Vlaams Expertise
centrum voor Suïcide preventie 
noemt ABFT een veelbeloven
de therapie, maar promoot ze 
voorlopig niet. Waarom niet?
BOSMANS «Wellicht omdat er 
nog te weinig wetenschappelij-
ke studies in Vlaanderen zijn 
die aantonen dat ze werkt. De 
meeste onderzoeken zijn Ame-
rikaans. Dat is logisch, want we 
hebben nog maar sinds 2009 
ervaring met ABFT in Vlaan-
deren. Er was eerst veel scepsis, 
want alles draait rond praten 
over emoties, en dat doen Vla-
mingen zogezegd niet graag. 
Maar wij merken juist dat men-
sen heel blij zijn als ze eindelijk 
de kans krijgen om over hun 
gevoelens te praten. Intussen 
steunt het agentschap Zorg en 
Gezondheid de opleiding van 
nieuwe therapeuten in het ka-
der van suïcidepreventie.»

GEEN PARTIJ KIEZEN
HUMO Thomas, je therapeute 
stelde je na enkele maanden 
voor om samen met je moeder 

het zogenaamde ABFTtraject 
te volgen. Wat vond je van dat 
idee?
THOMAS «Ik verwachtte er eer-
lijk gezegd niet veel van. Ik 
had mijn moeder nog nooit in 
vertrouwen genomen. Ze zou 
toch niet luisteren, dacht ik, en 
ze zou me zeker niet begrijpen. 
Mijn moeder was in mijn ogen 
heel afstandelijk. Ik heb pas 
later beseft dat ik het was die 
die afstand creëerde.»
MARLEEN «We praatten weinig 
met elkaar. Als Thomas zich 
op zijn kamer terugtrok, dacht 
ik dat hij aan het studeren was 
of spelletjes zat te spelen op 
de computer. Ik stond er niet 
bij stil. Ik had ook zoveel aan 
mijn hoofd, met acht kinde-
ren. Ik heb hun wel altijd ge-
zegd dat ze bij mij mochten ko-
men als er iets scheelde. Maar 
Thomas kwam niets vertellen, 
misschien omdat ik zelf ook 

heel gesloten ben. Mijn ouders 
hadden vroeger een winkel, 
en wij mochten nooit aan de 
klanten laten zien dat het soms 
minder goed ging. Als ik had 
geleerd om over gevoelens te 
praten, waren mijn kinderen 
misschien ook sneller met hun 
zorgen bij mij gekomen.»
HUMO Hoe verliepen die eerste 
gezamenlijke sessies?
THOMAS «Ik heb alles op tafel 
gegooid. Dingen die al jaren op 
mijn lever lagen. De kloof tus-
sen mij en mijn moeder. Ik kon 
niet bij haar raken. Het was de 
eerste keer dat ik haar heb ver-
teld wat voor een broeierige 
chaos het in mijn hoofd was.»
MARLEEN «Veel van wat 
 Thomas vertelde, was nieuw 
voor mij. Dat kwam hard aan 
en ik heb dikwijls zitten jan-
ken. Ik wist dat ik, toen de 
kinderen nog klein waren, niet 
bij hun biologische vader kon 

blijven. Ik had altijd gehoopt 
dat ik op tijd was weggeraakt 
bij hem, maar blijkbaar was 
dat niet het geval. Ik hoorde 
nu voor het eerst hoe erg de 
kinderen door hem werden ge-
terroriseerd als ik uit werken 
was, en hoe zwaar dat nog al-
tijd op Thomas woog.»
THOMAS «De therapeute heeft 
nooit partij gekozen. Ze be-
greep mijn kant van het ver-
haal, maar ook die van mijn 
moeder. Het ging erover hoe 
we de kloof tussen ons konden 
overbruggen.»
MARLEEN «Dat leer je ook door 
dingen heel expliciet aan el-
kaar te vertellen. Thomas weet 
dat ik van hem hou, en ik weet 
dat hij van mij houdt. Maar 
dat zeiden we nooit tegen el-
kaar. Iets weten of het expliciet 
horen zeggen is nog iets heel 
anders.»
THOMAS «Toen ik uit de mond 
van mijn moeder hoorde dat ze 
me graag zag, heb ik gehuild. 
Ik had dat zo nodig.»
MARLEEN «Ik zei dat ik me wel 
kon voorstellen hoe Thomas 
zich moest gevoeld hebben in 
die jaren. ‘Probeer het eens 
onder woorden te brengen,’ 
vroeg de therapeute. Daar had 

ik moeite mee. Mijn woorden-
schat is niet zo uitgebreid als 
het over gevoelens gaat. Maar 
het lukte me toch.»
THOMAS «Dat deed me veel 
deugd. Ze begrijpt me dan 
toch, dacht ik. Ik zag ook in 
dat ik een totaal verkeerd 
beeld had van mijn moeder. 
Ze was helemaal niet zo koel 
en afstandelijk als ik dacht. 
‘Ik wil graag naar je luisteren, 
voor mij is dat helemaal geen 
last, ik ben je moeder,’ zei ze 
in één van de sessies. Dat was 
precies wat ik wilde horen, 
maar dat besefte ik pas toen 
ik die woorden echt uit haar 
mond hoorde. Het waren klei-
ne zinnetjes die toch insloe-
gen als een bom. Het was alsof 
mijn oogkleppen werden af-
gezet.»

THOMAS «Ik ben nu tien maan-
den weg uit Asster. Ik ben heel 
blij met de tijd die ik hier heb 
doorgebracht. Er zijn nog altijd 
dagen dat het wat minder gaat, 
maar ik herval niet meer in dat 
oude gedachtepatroon. Ik krop 
niets meer op, ik praat met 
vrienden, ik luister naar mu-
ziek, ik bel met mijn moeder. 
Met haar heb ik nu heel zinvol-
le gesprekken. Ik ben intussen 
gestopt met mijn medicatie en 
ben weer gaan studeren, toege-
paste psychologie. Ik zou graag 
iets doen om mensen te helpen: 
therapie geven, jongeren bege-
leiden in een instelling… Ik heb 
mijn verhaal verteld omdat ik 
jonge zwartkijkers wil laten 
weten: je bent niet alleen en het 
wórdt beter.»
 Thomas’ moeder zit naast 
hem te glunderen.
HUMO Je bent trots op je zoon, 
zie ik.
MARLEEN (lacht) «Valt het op? 
Wie zou er niet trots zijn op 
zo’n zoon?» 

Voor info over ABFT:  
kuleuven.be/ogop/abft.
Wie vragen heeft rond zelfdoding, 
kan terecht op de zelfmoordlijn 
via het gratis nummer 1813 of op 
zelfmoordlijn1813.be. 

Dossier: zelfmoord bij jongeren en hoe het te voorkomen (2)

 Toen ik uit de mond van 
mijn moeder hoorde dat ze 
me graag zag, heb ik  gehuild. 
Ik had dat zo nodig »

 Waar ik ook zat en met wie 
ik ook sprak, altijd dacht 
ik aan zelfmoord. Het was 
een echte obsessie »


