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Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar behoeften van jonge nabestaanden na 
zelfdoding en hun peers. 
 
Na een situering van dit onderzoek volgt in hoofdstuk 2 tot 4 een chronologische beschrijving van het 
onderzoeksdrieluik: een online bevraging bij jonge nabestaanden en hun peers, een actie-onderzoek 
en enkele focusgroepgesprekken.  
 
Wie vooral wil focussen op de eindresultaten van dit onderzoek kan daarvoor terecht in hoofdstuk 5. 
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1 Onderzoek naar behoeften van jonge 

nabestaanden na zelfdoding: waarom en hoe  

 
Dit hoofdstuk geeft een situering van het ‘onderzoek naar behoeften van jonge nabestaanden na 
zelfdoding en hun peers’  door achtereenvolgens in te gaan op … 
… een inschatting over het aantal jonge nabestaanden na zelfdoding; 
… enkele motieven voor dit onderzoek; 
… het unieke drieluik van onze onderzoeksaanpak. 
 

1.1 Een inschatting over het aantal  jonge 

nabestaanden na zelfdoding 

Dit onderzoek wil de behoeften in kaart brengen van ‘jongeren die iemand verloren door zelfdoding’ 

– hierna noemen we hen ‘jonge nabestaanden na zelfdoding’.  

Is het wel relevant om een behoeftenonderzoek op te zetten bij zo’n kleine doelgroep? Hoeveel jonge 

nabestaanden na zelfdoding – tussen de 15 en de 30 jaar – zijn er in Vlaanderen? 

Cijfers leren ons dat er jaarlijks zo’n 1.052 zelfdodingen zijn in Vlaanderen1. Dat is zo’n drie 

zelfdodingen per dag. 

Als  ‘nabestaanden’ enkel slaat op de groep gezinsleden én de ‘goede vrienden of vriendinnen buiten 

het gezin’, dan beperkt deze definiëring de nabestaanden tot een heel nauwe kring van nabestaanden. 

De kring ‘nabestaanden’ kan echter ook ruimer gedefinieerd worden: klasgenoten, collega’s op het 

werk, leden uit dezelfde jeugd- of volwassenenvereniging,…  

Concrete cijfers omtrent het aantal nabestaanden (nauwe kring of ruimere groep) ontbreken in 

Vlaanderen. Om een inschatting te maken van de nauwere kring nabestaanden kan vertrokken worden 

van het gegeven dat een gemiddeld Vlaams ‘huishouden’ 2,33 leden telt.2 Ander onderzoek leert dat 

elke Vlaming aangeeft dat hij of zij gemiddeld zo’n 7 ‘goede vrienden of vriendinnen buiten het gezin’ 

heeft3. Dit betekent dat elke Vlaming dus gemiddeld zo’n 9,33 mensen telt in zijn of haar nauwe kring. 

Als we uitgaan van de 1.052 zelfdodingen in Vlaanderen per jaar betekent dit dat er jaarlijks ongeveer 

zo’n 9.815 nabestaanden na zelfdoding bij komen. 

Demografisch gezien is in Vlaanderen 19% van de bevolking tussen de 15 en de 30 jaar4. Dat betekent 

dat er jaarlijks dus 1.865 jonge nabestaanden (tussen 15 en 30 jaar) bij komen. Ook al is dit slechts een 

mathematische inschatting, deze doelgroep is belangrijk genoeg om expliciet aandacht aan te 

besteden – zeker gezien hun potentiële kwetsbaarheid. 

 
 

                                                           
1 Van Landschoot, R., van Heeringen, K. & Portzky, G. (2016) Epidemiologisch rapport – omtrent geestelijke 
gezondheidsproblemen, suïcide, suïcidepogingen en suïcidale ideatie in Vlaanderen. Gent: Vlaams 
Expertisecentrum Suïcidepreventie, p. 25. 
2 Studiedienst Vlaamse Regering (2016) Vlaams Regionale indicatoren. Brussel: Vlaamse Gemeenschap, p. 59. 
3 Agneessens, e.a. (2003) Vlaanderen gepeild, Brussel: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap , p. 19. 
4 Statbel.fgov.be (2016). 
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1.2 Enkele motieven voor dit  onderzoek 

Dat nabestaanden na zelfdoding een kwetsbare doelgroep zijn, is via onderzoek reeds overtuigend 
aangetoond5. Nabestaanden na zelfdoding hebben immers een verhoogd risico op een gecompliceerd 
rouwproces (Young e.a., 2012) en hebben meer kans om ernstige depressieve symptomen te 
ontwikkelen (Pitman e.a., 2014). Bovendien hebben ze meer kans om zelfmoordgedachten te 
ontwikkelen (McMenamy e.a., 2008; De Groot & Broer, 2011). 
 
Nabestaanden na zelfdoding rapporteren zelf dat ze meer intense gevoelens van afwijzing, schaamte, 
stigma en schuld ervaren dan andere nabestaanden (Sveen & Walby, 2008).  
 
Redenen genoeg dus voor de Vlaamse Overheid om onder andere via Werkgroep Verder - een 
deelwerking van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg PassAnt – hieraan expliciet aandacht te 
besteden. Werkgroep Verder werkt binnen het samenwerkingsverband Zelfmoord 1813 en binnen het 
Vlaams Actieplan Suïcidepreventie6 vooral voor de doelgroep van de nabestaanden na zelfdoding. 
 
In hun werking besteedt Werkgroep Verder aandacht aan de doelgroep nabestaanden en aan serene 
berichtgeving over zelfdoding7 via … 
▪ een online forum,  
▪ een herinneringssite,  
▪ een webwinkel,  
▪ vormingen,  
▪ (online) gespreksgroepen,  
▪ mediarichtlijnen en advies over hulpverlening.  
Werkgroep Verder stelt vast dat ze vooral volwassenen bereiken én jonge nabestaanden wanneer deze 
‘mee op sleeptouw genomen worden’ door hun ouders. Jonge nabestaanden zonder hun ouder(s) 
worden minder bereikt. 
 
Alle hierboven opgesomde motieven stimuleerden Werkgroep Verder om de noden en behoeften van 
jonge nabestaanden tussen 15 en 30 jaar beter in kaart te brengen. Zo kan tevens overwogen worden 
om voor  jonge nabestaanden al dan niet specifieke ondersteunende initiatieven te ontwikkelen. 
 

  

                                                           
5 https://www.zelfmoord1813.be/sites/default/files/Factsheet_Nabestaanden.pdf. 
6 Agentschap Zorg en gezondheid (2012) Vlaams Actieplan Suïcidepreventie 2012-2020. Brussel: Vlaamse 
Overheid. Geraardpleegd via https://www.zorg-en-gezondheid.be/vlaams-actieplan-su%C3%AFcidepreventie-
2012-2020. 
7 Voor meer info over Werkgroep Verder: zie www.werkgroepverder.be . 

http://www.werkgroepverder.be/
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1.3 Het unieke drieluik van dit onderzoek 

Bij het bepalen van een onderzoeksmethodologie om de behoeften van jonge nabestaanden en hun 
peers in kaart te brengen werd gekozen voor een onderzoeksdrieluik binnen dit project: 
 

Figuur 1: onderzoeksdrieluik naar behoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding en hun peers 

 

 

Onlinebevraging bij jonge nabestaande en hun peers 
 
De  anonieme onlinebevraging bij jonge nabestaanden en hun vrienden beoogde om zowel hun 
behoeften aan verwerking van het verlies als hun noden wat betreft verder leven met dat verlies in 
kaart te brengen. Centrale bedoeling van dit onderzoeksluik was om op basis van getuigenissen van 
een zo groot mogelijke groep respondenten het inzicht in die specifieke noden en behoeften te 
concretiseren. Om de doelgroep te bereiken werd daarbij gekozen voor een onlinebevraging die 
intermediaire vertrouwenspersonen aan de doelgroep bezorgden. 
 

Actie-onderzoek bij jonge nabestaanden 
 
Suggesties naar een ondersteunend aanbod die respondenten suggereren in de onlinebevraging zijn 
vrijblijvend. Daarom participeerden respondenten die dit wensten aan ondersteuningsmogelijkheden 
die tijdens de onderzoeksperiode uitgeprobeerd werden. Een medewerkster van Werkgroep Verder 
zette enkele online ondersteuningsactiviteiten op via e-mail, chat en het gebruik van Facebook – vooral 
met de bedoeling om de mogelijkheden, grenzen en randvoorwaarden daarvan te verkennen. Op basis 
van (de bevraging van) die ervaringen werden suggesties over een toekomstig uit te werken 
ondersteunend aanbod voor jonge nabestaanden verfijnd. 
 

Focusgroepen met jonge nabestaanden en experts 
 
De voorlopige conclusies uit de vorige twee projectluiken werden in een feedbacklus voorgelegd aan 
twee groepen experts: een groep experts in jongerencultuur en rouw- en verliesverwerking én een 
groep ervaringsdeskundige jongeren als nabestaande of als peer. Bijkomend werd op basis van de 
tussentijdse onderzoeksresultaten nog een gesprek gevoerd met twee moeders-nabestaanden die 
vanuit het perspectief van hun kinderen bij dit project betrokken wensten te worden. Deze feedbacklus 
gaf nog meer reliëf aan de eerste onderzoeksresultaten. 
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2 Een onlinebevraging bij  jonge nabestaanden en 

hun peers 

In dit hoofdstuk komt eerst de methodologie van de onlinebevraging naar de noden en behoeften van 
jonge nabestaanden na zelfdoding en hun peers aan bod. Vervolgens  worden de resultaten van deze 
bevraging toegelicht alsook enkele conclusies waarin deze data resulteren.  

2.1 Methodologie en respons op de onlinebevraging 

De doelgroep van de online bevraging was tweeërlei: enerzijds een groep van 15- tot 30-jarigen die 

zelf een dierbare persoon verloren door zelfdoding en anderzijds de 15- tot 30-jarigen die als ‘peer’ of 

vriend geconfronteerd werden met een jonge vriend die een dierbare persoon heeft verloren door 

zelfdoding. Beide doelgroepen zijn niet gemakkelijk te bereiken. Daarom werd een tweevoudige 

sneeuwbalsteekproef opgezet, waarbij tussenpersonen werden ingezet met de vraag om deze online 

bevraging door te sturen naar mensen met één van deze profielen. Dit maakt het onmogelijk om het 

bereik en de veralgemeenbaarheid van de bevraging te controleren. Er werden e-mailuitnodigingen 

verstuurd naar 3000 personen en organisaties. Deze personen en organisaties zijn te situeren in het 

algemeen welzijnswerk, geestelijke gezondheidszorg, clb’s, jongerenwelzijn, suïcidepreventie, 

onderwijs, studentenvoorzieningen hoger onderwijs,… De gebruikte vragenlijst is terug te vinden  in 

bijlage8.  

De bevraging liep gedurende ongeveer 6 maanden: van 9 mei 2016 tot 21 oktober 2016, met een kleine 

piek na de herinneringsmails op 30 september 2016. 77 vragenlijsten werden ingevuld door 

nabestaanden, waarvan 4 respondenten te oud waren. 13 vragenlijsten werden ingevuld door de 

peers, waarvan 1 te oud bleek. 85 respondenten bleven dus over in totaal: 73 nabestaanden en 12 

peers9.   

Bij de nabestaanden zijn 81% van de respondenten vrouwelijk en heeft of volgt 51% hoger of 

universitair onderwijs. 

Tabel 1:  Opleidingsniveau nabestaanden 
(studerend of afgerond) 

N % 

BuSO (Buitengewoon Secundair onderwijs) 1 1,4% 

BSO (Beroepssecundair Onderwijs) 9 12,5% 

TSO (Technisch Secundair Onderwijs) 12 16,7% 

ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) 13 18,1% 

Hogeschoolopleiding 30 41,7% 

Universitaire opleiding 7 9,7% 

Totaal 72 100,0% 

 

  

                                                           
8 Zie bijlage 1: de vragenlijst van de onlinebevraging – p. 48. 
9 Op sommige vragen werd door één of twee respondenten niet geantwoord zodat het totaal aantal 
respondenten per vraag wel eens kan afwijken van ‘73’ nabestaanden of ‘12’ peers 
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De gemiddelde leeftijd van de nabestaanden in deze bevraging is 20,8 jaar. Het is gemiddeld 4,6 jaar 

geleden sinds de zelfdoding, met een range tussen 0 en 26 jaar. De gemiddelde gerapporteerde leeftijd 

van de nabestaanden op het moment van de zelfdoding was dus 16,2 jaar.  

 

Tabel 2:  Leeftijd 
nabestaanden bij 
bevraging 

N % 

14 3 4,2% 

15 2 2,8% 

16 6 8,3% 

17 3 4,2% 

18 6 8,3% 

19 7 9,7% 

20 19 26,4% 

21 7 9,7% 

22 6 8,3% 

23 2 2,8% 

24 3 4,2% 

25 1 1,4% 

27 1 1,4% 

28 1 1,4% 

29 1 1,4% 

30 1 1,4% 

34 * 1 1,4% 

41 * 1 1,4% 

45 * 1 1,4% 

Totaal 72 100% 

 

Tabel 3:  Leeftijd 
nabestaanden 
bij zelfdoding dierbare 

N % 

1 1 1,4% 

3 1 1,4% 

4 1 1,4% 

5 1 1,4% 

7 3 4,2% 

8 1 1,4% 

9 1 1,4% 

10 1 1,4% 

11 2 2,8% 

12 1 1,4% 

13 2 2,8% 

14 4 5,6% 

15 4 5,6% 

16 7 9,9% 

17 7 9,9% 

18 9 12,7% 

19 11 15,5% 

20 2 2,8% 

21 6 8,5% 

22 3 4,2% 

26 1 1,4% 

27 1 1,4% 

29 1 1,4% 

Totaal 71 100% 

* De 3 respondenten die ouder zijn dan 30 waren jonger dan 30 op het moment van de zelfdoding.  

Na dit overzicht van de bevraagde nabestaanden, worden hier de peers beschreven. Gezien dit over 

een erg kleine groep gaat en hun selectie berust op een sneeuwbalsteekproef met zelfselectie, is 

veralgemening niet mogelijk. Er werd namelijk gestart met een lijst van organisaties waarvan geweten 

was dat zij in contact komen met jongeren die een zelfdoding in hun omgeving hebben meegemaakt. 

Aan deze personen werd gevraagd of ze de vragenlijst wilden doorsturen naar één of meer van 

nabestaanden en/of peers. 

Bij de peers is 67% van de 12 respondenten vrouwelijk. 58% heeft of volgt een hoger onderwijs-

opleiding, (waarvan 5 van de 7 sociaal werk studeren).  

Tabel 4:  Opleidingniveau peers (studerend of afgerond) N % 

BSO (Beroepsecundair Onderwijs) 1 8,3% 

TSO (Technisch Secundair Onderwijs) 2 16,7% 

ASO (Algemeen Secundair Onderwijs) 2 16,7% 

Hogeschoolopleiding 7 58,3% 

Totaal 12 100,0% 
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De gemiddelde leeftijd van de bevraagde peers is 22,7 jaar. 5 van de 12 of 42% respondenten zijn 20 

of 21 jaar oud op het moment van de bevraging. De gemiddelde leeftijd van de bevriende nabestaande 

was 19,3 jaar op het moment van de zelfdoding van een dierbare. 

 

Tabel 5:  Leeftijd 
peers bij bevraging  

N % 

17 1 8,3% 

18 1 8,3% 

19 1 8,3% 

20 3 25,0% 

21 2 16,7% 

22 1 8,3% 

23 1 8,3% 

27 1 8,3% 

44 * 1 8,3% 

Totaal 12 100,0% 

* De respondent ouder dan 30, had een 

vriend(in) jonger dan 30 op het moment van 

de zelfdoding  

 

Tabel 6:  Leeftijd 
bevriende 
nabestaande bij 
zelfdoding dierbare  

N % 

16 1 8,3% 

17 2 16,7% 

19 6 50,0% 

20 2 16,7% 

28 1 8,3% 

Totaal 12 100,0% 

 

De gestelde vraag: “Hoe oud is je vriend(in) die 

iemand verloor door zelfdoding?” 

Bij 55% van de peers is het jaar van overlijden 2016, dus ook het jaar van de bevraging.  

Tabel 7:  Jaar van overlijden 
dierbare van vriend(in) 

N % 

2009 1 9,1% 

2015 3 27,3% 

2016 6 54,5% 

2014 1 9,1% 

Totaal 11 100,0% 
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2.2 Behoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding 

 
De behoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding worden beschreven vanuit twee invalshoeken: 
▪ vanuit dilemma’s aan mogelijke ondersteuningsalternatieven; 
▪ vanuit hun eigen ervaringen met betrekking tot het rouwproces dat ze meemaakten/meemaken. 
 

De behoeften van jonge nabestaanden in dilemma’s 
 
In een eerste luik werden de behoeften van jonge nabestaanden nagegaan aan de hand van dilemma’s 
die aan hen werden voorgelegd. De specifieke alternatieven die bij elk dilemma werden aangeboden 
zijn terug te vinden in tabel 8. De gestelde vraag bij deze dilemma’s klonk als volgt: “Werkgroep Verder 
heeft enkele ideeën om te ontwikkelen voor jonge nabestaanden. We willen echter graag van jou horen 
wat jou het meeste aanspreekt. In wat volgt vragen we jou om telkens te kiezen uit twee opties. Kies je 
graag voor allebei? Of voor geen enkel? Dat kan ook. […] Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van 
deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen van beide.”  
Op basis van de keuzes binnen deze dilemma’s kunnen een aantal zaken opgemerkt worden. 
 
De nabestaanden vertonen vooreerst een sterke behoefte aan afleiding en tijd voor zichzelf, waarbij 
ze geen (professionele of informele) ondersteuning vereisen. 85% wil vooral afleiding zoeken in een 
hobby of plezier maken met vrienden en 67% erkent de behoefte naar tijd voor zichzelf om stil te staan 
bij het verlies. Slechts 3% wil geen van beide10. 
 
De meest voorkomende behoefte aan professionele ondersteuning is die naar een individueel gesprek 
met een hulpverlener. Deze offline interactiebehoefte is door 7 op de 10 respondenten kenbaar 
gemaakt. Dit vrij hoge percentage benadrukt de behoefte aan een face-to-face contact met een 
professionele hulpverlener.  Met een hulpverlener chatten (55%) of e-mailen (44%) is ook een optie. 
De voorkeur gaat in de eerste plaats naar offline interactie met een professional. Als ze moeten kiezen, 
dan wordt een individueel gesprek met een hulpverlener (44%) geprefereerd boven een groepsgesprek 
(3%). 
 
Er is tevens een nood aan informatie over rouw na zelfdoding. 58% wil graag een website bezoeken 
met info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding. Ook wil 51% 
een website met taal, symbolen, rituelen die uiting geven aan rouwen na zelfdoding  (met online 
rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen...). 32% wil deze 
info (ook) op papier: een folder met info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over 
rouwen na zelfdoding. 10% wil enkel papieren communicatie. Deze specifieke informatie over rouwen 
na zelfdoding, krijgt (licht) de voorkeur boven informatie over rouw in het algemeen: 29% kiest (ook) 
voor een website over rouwen in het algemeen (met online rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, 
tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen...).  
 
Daarenboven komt online contact met leeftijdsgenoten in aanmerking: 56% wil (al dan niet anoniem) 
chatten met lotgenoten en 39% wil chatten met hun vrienden over het verlies. Een mogelijkheid kan 
zijn om informele contacten te laten ondersteunen door een professional. Zowat 30% wil een 
groepsgesprek met vrienden, begeleid door een hulpverlener, overwegen. Een kamp voor lotgenoten 
kan 24% van de respondenten bekoren. Als ze moeten kiezen, dan geniet chatten met lotgenoten 
(32%) de voorkeur boven chatten met vrienden (15%). Een anoniem online forum is voor 31% een 

                                                           
10 De hier geformuleerde cijfers, en meer, zijn te vinden in tabel 8 en 9 hieronder. 
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optie, terwijl een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) interessant lijkt voor 28% van de 
nabestaanden. 
 

Tabel 8:  Behoeften van nabestaanden  
in dilemma’s (deel 1)  

Dilemma’s 
 Inclusief  

‘Allebei’ 

 N %  N % 

Anoniem chatten met een hulpverlener 12 16,4% 
 

39 53,4% 

Anoniem chatten met mensen die ook een persoon verloren 
door zelfdoding [lotgenoten] 

13 17,8% 

 

40 54,8% 

Allebei 27 37,0% 
 

  

Geen van beide interesseren me 21 28,8% 
 

  

Totaal  73 100,0% 
 

73  
 

  
 

  

Een anoniem online forum waar je zelf je verhaal kan delen 12 16,4% 
 

23 31,5% 

E-mailen met een hulpverlener of vertrouwenspersoon 21 28,8% 
 

32 43,8% 

Allebei 11 15,1% 
 

  

Geen van beide interesseren me 29 39,7% 
 

  

Totaal 73 100,0% 
 

73  
 

  
 

  

Afleiding zoeken in een hobby, plezier maken met 
vrienden,... 

22 30,6% 

 

61 84,7% 

Tijd voor jezelf om stil te staan bij het verlies 9 12,5% 
 

48 66,7% 

Allebei 39 54,2% 
 

  

Geen van beide interesseren me 2 2,8% 
 

  

Totaal 72 100,0% 
 

72  
 

  
 

  

Een groepsgesprek met een hulpverlener. 2 2,8% 
 

21 29,6% 

Een individueel gesprek met een hulpverlener 31 43,7% 
 

50 70,4% 

Allebei 19 26,8% 
 

  

Geen van beide interesseren me 19 26,8% 
 

  

Totaal 71 100,0% 
 

71  
 

  
 

  

Het verlies voor jezelf houden 21 29,2% 
 

27 37,5% 

Op kamp gaan met lotgenoten om samen plezier te maken 
en waar ook ruimte is voor het verlies 

11 15,3% 

 

17 23,6% 

Allebei 6 8,3% 
 

  

Geen van beide interesseren me 34 47,2% 
 

  

Totaal 72 100,0% 
 

72  
 

  
 

  

Chatten met lotgenoten die ook een persoon verloren door 
zelfdoding 

23 31,9% 

 

40 55,6% 

Chatten met vrienden over verlies 11 15,3% 
 

28 38,9% 

Allebei 17 23,6% 
 

  

Geen van beide interesseren me 21 29,2% 
 

  

Totaal 72 100,0% 
 

72  
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Behoeften van nabestaanden in dilemma’s (deel 2) Dilemma’s 
 Inclusief  

‘Allebei’ 

 N %  N %  
  

 
  

Een gesprek met een hulpverlener of een 
vertrouwenspersoon 

26 36,1% 

 

41 56,9% 

E-mailen of chatten met een hulpverlener of een 
vertrouwenspersoon 

12 16,7% 

 

27 37,5% 

Allebei 15 20,8% 
 

  

Geen van beide interesseren me 19 26,4% 
 

  

Totaal 72 100,0% 
 

72  
 

  
 

  

Een website over rouwen in het algemeen (met online 
rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, 
foto’s, films, getuigenissen...) 

4 5,6% 

 

21 29,2% 

Een website over rouwen na zelfdoding (met online 
rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, 
foto’s, films, getuigenissen...) 

20 27,8% 

 

37 51,4% 

Allebei 17 23,6% 
 

  

Geen van beide interesseren me 31 43,1% 
 

  

Totaal 72 100,0% 
 

72  
 

  
 

  

Een folder met info en verwijzingen naar 
ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding 

7 9,9% 

 

23 32,4% 

Online info en verwijzingen naar 
ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding 

25 35,2% 

 

41 57,7% 

Allebei 16 22,5% 
 

  

Geen van beide interesseren me 23 32,4% 
 

  

Totaal 71 100,0% 
 

71  
 

  
 

  

Een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) over de 
overleden persoon, dat wordt begeleid door een 
hulpverlener 

12 16,7% 

 

20 27,8% 

Een groepsgesprek met vrienden, dat wordt begeleid door 
een hulpverlener 

14 19,4% 

 

22 30,6% 

Allebei 8 11,1% 
 

  

Geen van beide interesseren me 38 52,8% 
 

  

Totaal 72 100,0% 
 

72  
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Tabel 9:  Behoeften nabestaanden gerangschikt Procent Soort behoefte 

1. Afleiding zoeken in een hobby, plezier maken met vrienden,... 84,7% Afleiding 

2. Een individueel gesprek met een hulpverlener 70,4% 
Face-to-face-
interactie 

3. Tijd voor jezelf om stil te staan bij het verlies 66,7% 
Zelfstandig 
verwerken van 
verlies 

4. Online info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden 
over rouwen na zelfdoding 

57,7% Online info 

5. Een gesprek met een hulpverlener of een vertrouwenspersoon 56,9% 
Face-to-face-
interactie 

6. Chatten met lotgenoten die ook een persoon verloren door 
zelfdoding 

55,6% 
Online 
interactie 

7. Anoniem chatten met mensen die ook een persoon verloren 
door zelfdoding 

54,8% 
Online 
interactie 

8. Anoniem chatten met een hulpverlener 53,4% 
Online 
interactie 

9. Een website over rouwen na zelfdoding (met online 
rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, 
films, getuigenissen...) 

51,4% Online info 

10. E-mailen met een hulpverlener of vertrouwenspersoon 43,8% 
Online 
interactie 

11. Chatten met vrienden over verlies 38,9% 
Online 
interactie 

12. Het verlies voor jezelf houden 37,5% 
Zelfstandig 
verwerken van 
verlies 

13. E-mailen of chatten met een hulpverlener of een 
vertrouwenspersoon 

37,5% 
Online 
interactie 

14. Een folder met info en verwijzingen naar 
ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding 

32,4% Offline info 

15. Een anoniem online forum waar je zelf je verhaal kan delen 31,5% 
Online 
interactie 

16. Een groepsgesprek met vrienden, dat wordt begeleid door een 
hulpverlener 

30,6% 
Face-to-face-
interactie 

17. Een groepsgesprek met een hulpverlener 29,6% 
Face-to-face-
interactie 

18. Een website over rouwen in het algemeen (met online 
rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, 
films, getuigenissen...) 

29,2% Online info 

19. Een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) over de 
overleden persoon, dat wordt begeleid door een hulpverlener 

27,8% 
Online 
interactie 

20. Op kamp gaan met lotgenoten om samen plezier te maken en 
waar ook ruimte is voor het verlies 

23,6% 
Face-to-face-
interactie 

N=71 tot 73 respondenten 
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De ervaringen van het rouwproces door de jonge nabestaanden 
 
De open vragen geven vooral inkijk op hoe de nabestaanden hun rouwproces tot nu toe hebben 
ervaren. De quotes illustreren de vaststellingen. 
 
Alle nabestaanden geven aan dat het in de 
periode na de zelfdoding heel moeilijk was, 
emotioneel heel zwaar, en dat ze vaak 
overspoeld werden door emoties. Bij 
sommigen worden ook 
zelfdodingsgedachten gerapporteerd. 
Vaak blijven er ook veel ‘waarom’-vragen 
bestaan, alsook kwaadheid en 
schuldgevoelens.  
 

Wanneer de focus wordt gelegd op hoe jongeren 
het verlies proberen te hanteren dan blijkt dat zij 
heen en weer slingeren tussen als het ware twee 
bewegingen. Enerzijds de focus/gerichtheid op 
het verlies (met groot verdriet), anderzijds de 
focus op het proberen verder te gaan met hun 
leven.  

 
Er worden verschillende copingstijlen opgemerkt: 
sommigen verwerken de zelfdoding van een 
dierbare liever alleen, terwijl anderen steun 
zoeken of vragen. Deze coping kan switchen 
doorheen de tijd.  
 
 
Wanneer wordt gekeken naar wie of wat geholpen heeft kort na de zelfdoding en wat nu nog helpt, 
komen gelijkaardige zaken aan bod. In het algemeen komt contact, steun, begrip en affectie van 
significante anderen (zoals vrienden, familie, leerkracht en klasgenoten) naar voren alsook het praten 
over zelfdoding zonder taboe. Naast een luisterend oor, komt ook de nood aan afleiding aan bod. 
Jongeren vinden het belangrijk dat dit op hun tempo verloopt.  
 
Velen geven aan baat te hebben bij contacten met een hulpverlener. 

 
Sommigen ervaren het vinden van een afscheidsbrief en een ‘In Memoriam’ pagina op Facebook (RIP) 
helpend.  

 
Jongeren vinden het daarnaast belangrijk om de band met de 
overlevende te behouden en bezig te kunnen zijn met de overledene of 
het verlies: er wordt blijvend verbinding gezocht met de overledene door 
bijvoorbeeld brieven te schrijven of men vraagt zich af wat de overledene 
zou gedaan hebben in een bepaalde situatie.  

 
Ook is men creatief bezig, al dan niet rond het verlies via schrijven, lezen of muziek. Muziek komt in 

vele verhalen naar boven. Mooie herinneringen aan de overledene worden opgehaald en 

herdenkingsmomenten ingebouwd om zijn/haar “leven te vieren”.  

“Een rollercoaster aan emoties. En vooral de 
terugkerende vraag: waarom? Wat dacht hij? En zal ik 
hem dan nooit meer zien?” 
 

“Kwaad op wie ik verloren heb en iedereen die er niets 
aan deed toen het nog kon. Dus ook kwaad op mezelf.” 
 

“Ik voelde mij schuldig omdat ik deze persoon niet 
meer kon helpen en misschien had moeten weten hoe 
diep hij zat.” 

 

”Het heeft een plaats gekregen, maar heeft 
mijn leven wel veranderd.”  
 

”Blijft voor altijd een litteken.” 
 

“Gemis gaat niet over, het wordt na een tijdje 
beter.” 

 

”Vaak is dit afhankelijk van het moment. Soms 
wil ik alleen zijn, maar soms wil ik vrienden die 
mij afleiden. Een variatie in verschillende zaken 
kan helpen om er zelf op je eigen bewust mee te 
leren omgaan en te beseffen.” 

 

“Ik ga regelmatig naar 
het kerkhof om met 

haar te praten.” 
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Bij bevraging naar wie of wat de nabestaanden gemist 
hebben kort na het overlijden en wat ze nog steeds missen, 
blijkt dit in eerste instantie de overleden persoon, de 
alledaagse contacten. De kleine dingen alsook het gemis op 
transitiemomenten (afstuderen, eerste job,…) of op 
bepaalde dagen (jaardag, familiefeesten,…) vallen op. 
 
Ook hier lijkt de tijd een rol te spelen: de nabestaanden geven aan dat het gemis er altijd zal zijn maar 
na een tijd beter lijkt te worden. Naast gemis van de nabestaande, wordt ook vaak het gemis van een 
bepaalde leefsituatie of rolverdeling vermeld, zoals veranderingen binnen het gezin en de familie door 
de zelfdoding of het verlies aan vrienden.  

 
Het contact met een hulpverlener blijkt ook 
hier iets dat ze gemist hebben, net als face-to-
face-contact met een lotgenoot. Jongeren 
ervaren lotgenotencontact als minder 
stigmatiserend: er heerst meer begrip voor.   

 
Sommigen missen ook contact, 
steun, begrip, affectie van 
mensen. Daarnaast hebben ze 
ook nood aan ‘normale’ reacties 
en gesprekken. 
 

 
Uit de vraag waar ze 
mee geholpen zouden 
zijn in het omgaan met 
het verlies (en waarmee 
niet) blijkt dat ze 
voornamelijk nood 
hebben aan een 
luisterend oor, nabijheid 
en begrip.  
 
 

Dit in tegenstelling tot mensen die zwijgen of willen vermijden om te kwetsen. Ook cliché-zinnetjes en 
goed bedoelde adviezen zoals: ‘gaat het?’, ‘Het komt goed, het was zijn/haar keuze, die moet je 
respecteren’, ‘het leven gaat door’ worden aanzien als weinig behulpzaam.  
 
Uit de antwoorden komt verder de nood aan informatie over ondersteuning en hulpverlenings-
mogelijkheden als nabestaande van zelfdoding duidelijk naar voor, alsook de nood aan algemene 
informatie over rouw na zelfdoding. Velen geven daarnaast aan dat ondersteuning door een 
hulpverlener (voornamelijk face-to-face) hen helpt of zou kunnen helpen, alsook een praatgroep met 
andere nabestaanden. Naast ruimte voor gesprek, geven ze aan dat er voldoende ruimte moet zijn 
voor ontspanning en afleiding. 
 
 

“Haar stem nog een laatste keer 
horen.” 
  
 “De momenten die ik niet meer kan 
delen met hem.” 

 

“Ik had later van tijd wel eens nood om met 
jongeren te spreken die in dezelfde situatie zitten. 
Zij kunnen het het beste begrijpen hoe het voelt om 
een naaste te verliezen aan zelfdoding.” 

 

“Ik zat op een eilandje. Niemand kwam naar me toe, men 
durfde niet te praten.”  
 

“Ik wou vooral veel praten maar ik besef nu dat ik zelf de 
mensen de kans niet gaf om met me te praten door te doen 
alsof ik het helemaal niet lastig had.” 

 

“Luisteren en er af en toe nog eens naar vragen ook een tijdje na het 
verlies. Niet negeren dat het ooit gebeurd is.”  
 

“Luisteren is al een grote stap.”  
 

“Woorden zijn niet het belangrijkste (nabijheid, niet alleen zijn).”  
 

“Weten dat ze er voor je zijn.” 
 

“Vooral best begrip tonen voor het verlies, en geen kritiek leveren.” 
 

“Respect voor ieders individuele verwerkingswijze.” 
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2.3 Behoeften van peers van nabestaanden na 

zelfdoding 

De behoeften van de peers van jonge nabestaanden na zelfdoding worden beschreven vanuit 
dezelfde twee invalshoeken: 
▪ vanuit dilemma’s aan mogelijke ondersteuningsalternatieven; 
▪ vanuit hun eigen ervaringen in het ondersteunen van jonge nabestaanden. 
 

De behoeften van de peers in dilemma’s 
 
De vrienden (peers) nemen een specifieke plaats in in het rouwproces van de jonge nabestaande na 

zelfdoding. De stem van deze ondersteunende vrienden wordt echter vaak niet gehoord. Deze online 

bevraging probeerde  een tip van de sluier te lichten. Door het erg kleine aantal respondenten (12) en 

de verscheidenheid van deze doelgroep zijn deze resultaten niet veralgemeenbaar.  

In een eerste luik werden de behoeften van de peers van jonge nabestaanden eveneens nagegaan aan 
de hand van dilemma’s die aan hen werden voorgelegd. De specifieke alternatieven die bij elk dilemma 
werden aangeboden zijn terug te vinden in tabel 10. De gestelde vraag bij deze dilemma’s klonk als 
volgt: “Werkgroep Verder wil nieuwe dingen ontwikkelen voor vrienden van mensen die iemand 
verloren door zelfdoding. We willen echter graag van jou horen wat jou het meeste aanspreekt. In wat 
volgt vragen we jou om telkens te kiezen uit twee opties. Kies je graag voor allebei? Of voor geen enkel? 
Dat kan ook. […] Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor 
geen van beide.” Op basis van de keuzes binnen deze dilemma’s kunnen een aantal zaken opgemerkt 
worden. 
 
De peers willen duidelijk professionele ondersteuning, specifiek gericht op rouwen na zelfdoding, 

zodat ze hun vriend(in) beter kunnen bijstaan. Een gesprek voeren met een hulpverlener – face-to-

face of via anonieme chat – is duidelijk voor velen een goed idee. Ook het aanbieden van online info 

over rouw na zelfdoding is voor negen op de tien zinvol. Een website of folder over rouwen na 

zelfdoding is voor de helft een goed idee. Algemene informatie over rouw (los van zelfdoding) draagt 

minder de voorkeur. Een individueel gesprek met een hulpverlener krijgt de voorkeur boven een online 

forum. Online info krijgt ook de voorkeur boven papieren folders.  

Naast professionele ondersteuning, voelen ze vooral behoefte om ‘er te zijn’ voor hun vriend(in) door 

afleiding te bieden en te praten over verlies.  

De behoefte aan ondersteuningsvormen waarbij vrienden worden betrokken is duidelijk kleiner: een 

(online of offline) groepsgesprek met vrienden kan maar een derde van de peers bekoren. Ook een 

gesloten forum (zoals een gesloten Facebookgroep) over de overledene is geen prioriteit: slechts een 

kwart ziet er mogelijkheden in.  
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Tabel 10:  Behoeften van peers in dilemma’s Dilemma’s  
Inclusief  
‘Allebei’ 

  N %  N % 
Anoniem chatten met een hulpverlener 6 50,0%  10 83,3% 
E-mailen met een hulpverlener 0 0,0%  4 33,3% 
Allebei 4 33,3%    
Geen van beide interesseren me 2 16,7%    
Totaal 12 100,0%  12  
      

Chatten met vrienden over het verlies begeleid door een hulpverlener 1 8,3%  4 33,3% 
Een groepsgesprek begeleid door een hulpverlener 3 25,0%  6 50,0% 
Allebei 3 25,0%    
Geen van beide interesseren me 5 41,7%    
Totaal 12 100,0%  12  
      
Anoniem online forum waar je je verhaal kan delen of vragen kan stellen 1 8,3%  6 50,0% 
Een individueel gesprek met een hulpverlener of vertrouwenspersoon 6 50,0%  11 91,7% 
Allebei 5 41,7%    
Geen van beide interesseren me 0 0,0%    
Totaal 12 100,0%  12  
      
Een website over rouwen in het algemeen (met online rouwkaarten, 
literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen…) 

2 16,7%  5 41,7% 

Een website over rouwen na zelfdoding (met online rouwkaarten, 
literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen…) 

3 25,0%  6 50,0% 

Allebei 3 25,0%    
Geen van beide interesseren me 4 33,3%    
Totaal 12 100,0%  12  
      
Online info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over 
rouwen na zelfdoding 

5 41,7%  11 91,7% 

Een folder met info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden 
over rouwen na zelfdoding 

0 0,0%  6 50,0% 

Allebei 6 50,0%    
Geen van beide interesseren me 1 8,3%    
Totaal 12 100,0%  12  
      
Een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) over de overleden 
persoon, dat wordt begeleid door een hulpverlener 

2 16,7%  3 25,0% 

Een groepsgesprek met vrienden, dat wordt begeleid door een 
hulpverlener 

3 25,0%  4 33,3% 

Allebei 1 8,3%    
Geen van beide interesseren me 6 50,0%    
Totaal 12 100,0%  12  
      
Af en toe vragen hoe het gaat en of je vriend of vriendin wil praten over 
het verlies 

1 8,3%  9 75,0% 

Zorgen voor afleiding voor jouw vriend of vriendin: samen naar een fuif, 
een hobby uitoefenen, joggen, gamen,... 

2 16,7%  10 83,3% 

Allebei 8 66,7%    
Geen van beide interesseren me 1 8,3%    
Totaal 12 100,0%  12  
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Tabel 11:  Behoeften van peers gerangschikt Procent Soort behoefte 

1. Een individueel gesprek met een hulpverlener of een 
vertrouwenspersoon 

91,7% 
Face-to-face-
interactie 

2. Online info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over 
rouwen na zelfdoding 

91,7% Online info 

3. Anoniem chatten met een hulpverlener 83,3% Online interactie 

4. Zorgen voor afleiding voor jouw vriend of vriendin: samen naar een 
fuif, een hobby uitoefenen, joggen, gamen,... 

83,3% Afleiding 

5. Af en toe vragen hoe het gaat en of je vriend of vriendin wil praten 
over het verlies 

75,0% 
Face-to-face 
interactie 

6. Een groepsgesprek begeleid door een hulpverlener 50,0% 
Face-to-face-
interactie 

7. Een anoniem online forum waar je zelf je verhaal kan delen of 
vragen kan stellen 

50,0% Online interactie 

8. Een website over rouwen na zelfdoding (met online rouwkaarten, 

literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen…) 
50,0% Online info 

9. Een folder met info en verwijzingen naar 
ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding 

50,0% Offline info 

10. Een website over rouwen in het algemeen (met online rouwkaarten, 

literatuurtips, gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen…) 
41,7% Online info 

11. E-mailen met een hulpverlener 33,3% Online interactie 

12. Chatten met vrienden over het verlies begeleid door een 
hulpverlener 

33,3% Online interactie 

13. Een groepsgesprek met vrienden, dat wordt begeleid door een 
hulpverlener 

33,3% 
Face-to-face-
interactie 

14. Een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) over de overleden 
persoon, dat wordt begeleid door een hulpverlener 

25,0% Online interactie 

N=12 respondenten 

 

De ervaringen van peers in het ondersteunen van jonge nabestaanden 
 
Op de vraag wat de peers deden om hun nabestaande vriend/vriendin te helpen (kort na het 
overlijden en nu nog steeds) dan blijkt uit de open vragen dat ze vooral een luisterend oor bieden: 
bereikbaar en beschikbaar zijn indien nodig en dit via verschillende kanalen, face-to-face en online. Als 
er wat tijd is verlopen, dan vragen ze af en toe naar hoe het gaat en op belangrijke dagen laten ze iets 
weten (zoals op de ‘verjaardag’ van het overlijden).  
 
Naast een luisterend oor bieden, zorgen ze voor 
afleiding en leuke activiteiten, zodat de 
nabestaande jongeren zijn of haar gedachten even 
kan verzetten. Evengoed zullen ze het onderwerp 
centraal stellen door samen positieve 
herinneringen op te halen aan de overledene. 

 
Op de vraag wat ze moeilijk vonden en vinden in 
het helpen en welke hulp ze zouden kunnen 
gebruiken, blijkt dat ze graag willen bellen of 
chatten met een hulplijn. Er is vraag naar 
algemene informatie rond rouw na zelfdoding maar zeker ook naar tips en tricks: hoe omgaan met 
negatieve emoties bij vrienden, hoe er zelf mee omgaan – moeten ze sterk blijven?  

“Ik wist niet goed wat ik moest zeggen, of hoe 
ik het best aanpak om iemand op te vangen.” 
 

“De gepaste dingen aanhalen, de grens vinden 
van wat je kan zeggen zonder dat het de 
situatie verergert.” 
 

“Hoe lang moet er nog aandacht aan besteed 
worden.” 
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2.4  Enkele conclusies uit  de onlinebevraging  

Als afronding van dit hoofdstuk formuleren we enkele conclusies bij deze onlinebevraging bij jonge 
nabestaanden en hun peers. 
  

Behoeften jonge nabestaanden 

Uit de beschrijving van het rouwproces als jonge nabestaande komen volgende aspecten veelvuldig 
terug:  
▪ Bij aanvang is het rouwproces voor iedere jonge nabestaande een emotionele rollercoaster (met 

veel waarom-vragen). Bij sommigen zijn er ook zelfdodingsgedachten aanwezig.   
▪ Er zijn  individuele verschillen qua focus op ‘verlies’ versus ‘herstel’, mogelijk mede afhankelijk van 

hoe lang de zelfdoding geleden is. 
▪ Er is gemis van de persoon, uiteraard in het dagdagelijks contact en in het bijzonder op transitie-

momenten en bepaalde dagen. 
▪ Daarnaast vermelden jongeren het gemis van de vroegere rolverdeling binnen de familie of 

vriendenkring. 
 
De noden/behoeften van nabestaande jongeren zijn  als volgt te categoriseren: 
▪ Afleiding zoeken; 
▪ Face-to-face interactie/ondersteuning; 
▪ Zelfstandig het verlies verwerken; 
▪ Online informatie; 
▪ Online interactie/ondersteuning;  
▪ Offline informatie. 
 
De hulpverlener komt daarbij sterk op de voorgrond in de bevraging, waarbij de nabestaanden een 
voorkeur hebben voor face-to-face hulpverlening. Mogelijk moeten we er mee rekening houden dat 
de resultaten hierover vertekend worden omdat de bevraging door intermediare hulpverleners werd 
verspreid. 
 
Omtrent online informatie is er een lichte voorkeur voor gespecialiseerde info over rouw na 
zelfdoding. Omtrent online interactie gaat de voorkeur uit naar chatten met lotgenoten of anoniem 
chatten met een hulpverlener. Aanvullend zijn volgende overeenkomsten vast te stellen n.a.v. de aan 
hen voorgelegde dilemma’s over de noden en behoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding op 
vlak van ondersteuning:  
▪ Er is nood aan informatie over ondersteuning en hulpverleningsmogelijkheden als nabestaande 

van zelfdoding, alsook nood aan algemene informatie over rouw na zelfdoding. 
▪ Velen hebben behoefte aan ondersteuning door een hulpverlener, alsook aan contact met 

lotgenoten. 
▪ Naast ruimte voor gesprek en een luisterend oor (zonder taboes), moet  er voldoende ruimte zijn 

voor ontspanning en afleiding. 
 
Uit de open vragen komen eveneens volgende behoeften en noden naar voor: 
▪ Een luisterend oor, nabijheid en begrip. Dit in tegenstelling tot mensen die zwijgen of het 

onderwerp vermijden.  
▪ De nabestaanden willen op één of andere creatieve manier nog bezig zijn met de overledene: 

muziek, schrijven, lezen, innerlijke gesprekken met de overledene en het ophalen van 
herinneringen. 
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Behoeften van peers van jonge nabestaanden 

De noden of verwachtingen van de peers van jonge nabestaanden zijn toch ietwat anders. Uit de 
dilemmabevraging bij de peers komt hierover het volgende  tot uiting; 
▪ Hun nood aan professionele ondersteuning en informatie  is nog sterker aanwezig. Deze 

ondersteuning  mag online of offline zijn, zolang het maar specifiek gaat over rouw na zelfdoding. 
Een (chat)gesprek met een professional of een website zijn mogelijke oplossingen voor hun vraag 
naar manieren om hun rouwende vriend(in) goed te helpen.  

▪ De focus moet voor de peers liggen op rechtstreeks in te zetten informatie ter ondersteuning van 
de rouwende vriend(in). 

 
De 12 bevraagde  peers ondersteunen hun nabestaande vriend/vriendin  reeds  op een wijze die 
aansluit bij de behoeften van de nabestaanden:  
▪ Ze bieden ruimte voor een gesprek en een luisterend oor maar ook voor ontspanning en afleiding. 
▪ Ze maken het mogelijk voor de nabestaande om op één of andere manier bezig te zijn met de 

overledene en het verlies, door bijvoorbeeld het ophalen van herinneringen. 

Daarnaast hebben deze peers ook een aantal eigen behoeften: 
▪ Bellen of chatten met een hulplijn zou sommigen kunnen helpen. 
▪ Er is tevens vraag naar algemene informatie rond rouw na zelfdoding maar zeker ook naar tips en 

tricks met betrekking tot het omgaan met de nabestaande jongere.  
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3 Een actie-onderzoek bij  jonge nabestaanden  

 
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de methodologie van het actie-onderzoek en de bevindingen 
van dit onderzoeksluik aan bod met afsluitend enkele beperkte conclusies. 
 

3.1    Methodologie van het actie-onderzoek 

De werving van de deelnemers aan het actie-onderzoek verliep via verschillende wegen. 
▪ Jongeren die de onlinebevraging invulden, konden hun interesse tot mogelijke deelname aan het 

actie-onderzoek te kennen geven, 
▪ Aan de jonge deelnemers van de ‘Dag van de Nabestaanden’ van Werkgroep Verder (november 

2016)11 werd gevraagd of ze wilden deelnemen aan dit actie-onderzoek.  
 
Het opzet van het actie-onderzoek was om een aanbod van verschillende ondersteuningsvormen aan 
nabestaande jongeren en hun vrienden aan te bieden en te leren uit de ervaringen van dit kortdurend 
traject (gelimiteerd in tijd binnen de periode van het onderzoek). 
Volgende onderzoeksvragen werden hierbij geformuleerd: 
▪ Voor welk aanbod zal vooral gekozen worden?  
▪ Welke verwachtingen leven hieromtrent?  
▪ Worden deze verwachtingen ingelost? Wat is de ervaren baat? 
▪ Welke inhouden zullen jongeren inbrengen? 
 
De focus werd in het actie-onderzoek hoofdzakelijk gelegd op een online-aanbod. Het actie-onderzoek 
van het online-aanbod kon van start gaan vanaf er zich geïnteresseerde jongeren aanmelden (vanaf 9 
mei 2016 - de opstart van de onlinebevraging) tot en met half december 2016. 
 
Volgende online ondersteuningsvormen werden vrijblijvend aan de nabestaande jongeren 
aangeboden; 
1. een Facebookgroep voor een nabestaande en zijn/haar vrienden die ondersteunen, 
2. een groeps-chat voor een nabestaande en zijn/haar vrienden die ondersteunen, 
3. een Facebookgroep voor lotgenoten die elkaar (nog) niet kennen, 
4. een groeps-chat voor lotgenoten die elkaar (nog) niet kennen, 
5. een Facebookgroep voor lotgenoten die elkaar kennen, 
6. een groeps-chat voor lotgenoten die elkaar kennen.   
 
Ter info: bij de keuze van dit online-aanbod is voor een gesloten Facebookgroep gekozen omdat 
Facebook een kanaal is waarop jonge nabestaanden reeds actief zijn. Dergelijk ‘forum’ vereiste de 
minste investeringen, rekening houdende met de beperkte tijdsduur van dit onderzoek. Tevens 
werden zo de mogelijkheden en grenzen van zo’n Facebookgroep  nagegaan. Er werd een gesloten 
Facebookgroep opgericht (15 juli 2016) onder de naam “JONA (Jonge nabestaanden na zelfdoding)”. 
Dit betekende dat geïnteresseerde deelnemers  via hun persoonlijke Facebookaccount een verzoek tot 
deelname aan deze Facebookgroep konden doen aan een van de onderzoeksmedewerkers. Deze was  
de enige beheerder van deze Facebookgroep. Anonieme deelname was niet mogelijk.  
 

                                                           
11 Meer info over de Dag van de Nabetaanden vind je via https://www.zelfmoord1813.be/verder-als-
nabestaande/dag-van-de-nabestaanden/dag-van-de-nabestaanden-2016. 
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Bij de opstart van deze 
Facebookgroep werd ervoor 
gekozen om geen afspraken of 
regels vast te leggen en de 
inhoudelijke input vooral door de 
deelnemers te laten bepalen. Het 
opzet was om op voorhand 
inhoudelijk niet te sturen, alles 
open te houden en te zien wat er 
wel of niet gebeurde. Uiteraard 
werd deze Facebookgroep zoveel 
mogelijk opgevolgd en gemode-
reerd wanneer het zinvol/nodig of 
aangewezen was. 
 
Voor de werking van de 
Facebookgroep werden basis-
afspraken gemaakt en bijgestuurd: 
zie hiernaast. 
 
Er werd niet expliciet ingezet op 
bekendmaking van deze Facebook-
groep. Enkel jongeren die via de 
voornoemde kanalen van het 
actie-onderzoek hiervan op de 
hoogte waren, konden deelnemen 
aan deze gesloten JONA-
Facebookgroep. Ook de groeps-
chat werd aangeboden vanuit deze 
Facebookgroep en via mail. 

 
De geïnteresseerde jongeren mochten vrijblijvend kiezen uit dit online-aanbod. Indien ze dit wensten 
mochten zij aan meerdere van deze online-ondersteuningsvormen deelnemen.  
 
Om zicht te krijgen op de verwachtingen van de deelnemende jongeren aan het online-aanbod (alsook 
of deze verwachtingen wel of niet worden ingelost) werd volgende bevraging uitgewerkt: 
 
▪ Bevraging 1: 

Een open bevraging voor de deelnemer/gebruiker over de verwachtingen voor deelname. 
Vraag 1: Wat ga je doen? Aan welke activiteit, ondersteund door Werkgroep Verder, zal je 
deelnemen? 
Vraag 2: Wat verwacht je ervan? 
 

▪ Bevraging 2: 
Een bevraging voor de deelnemer/gebruiker - over de ervaren baat en het al dan niet inlossen van 
de verwachtingen- na deelname -  
Vraag 1: Ik heb deelgenomen aan ....  
Vraag 2: Werden je verwachtingen ingelost?  
Formuleer maximum drie verwachtingen en vermeld of ze al dan niet ingelost werden. 
Vraag 3: Wat betekende dit gesprek voor jou?  
Geef een score van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niets is en 10 heel veel.  

Basisafspraken Facebookgroep JONA: 
▪ Deze gesloten Facebookgroep is bedoeld voor 

nabestaande jongeren na zelfdoding. 
▪ Je kan lid worden van deze groep door je aan te melden 

vanuit je Facebookprofiel. Deze groep is dus niet anoniem! 
▪ Deze Facebookgroep wordt begeleid/gemodereerd door 

een medewerkster van Werkgroep Verder – een 
deelwerking van Centrum Geestelijke Gezondheidszorg 
PassAnt. 

▪ Alle berichten die je op deze Facebookgroep post worden 
dadelijk gedeeld met alle leden van de groep. 

▪ Racistische berichten zullen door de moderator verwijderd 
worden. 

▪ Voor bepaalde (crisis-)berichten die een persoonlijk 
antwoord van een begeleider verwachten is deze groep 
minder geschikt. Indien je dringend hulp wenst of een 
dringende vraag hebt kan je terecht bij de kinder en 
jongerentelefoon (awel.be), bij de zelfmoordlijn 
(zelfmoord1813.be) of bij het jongerenonthaal www.jac.be 

▪ Hulp en/of steun zoeken in jouw omgeving/ deze 
groep/professionele hulpverleners/... is moedig. We 
respecteren ieder zijn zoektocht hierin. 

▪ Elk lid mag zijn/haar grenzen aangeven en deze worden 
gerespecteerd. 

Dank je om mee voor dynamiek te zorgen op dit forum en zo 
elkaar te ondersteunen! 

 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.jac.be%2F&h=dAQHCqhBpAQENsRZmst_yb74KFPw-grIKCThXBp1iV0S17g&enc=AZNXtvHBc8XcmQR-DSdOH2wDH3ko5nnam8BlA1-Lg6NkOQa_MgJwxsxyWG1VbqABeoXdcNXVr9Yb0qg590d0XfF4m-TAKG_Zp6UmXmZtB4g6yXS-h9N5Psi79kRP-ZYtjFaX96gcj3gQIwPMqK3Au70n-u9kOr06k6bCIvlALJAf8v5jrpmn7Ydixn7k6VAzoWc&s=1
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Beschrijf hier waarom je er veel of weinig aan hebt gehad, en geef eventuele suggesties tot 
aanpassing. 

 
Om ook stil te staan bij de verw achtingen van de moderator/ondersteuner van het online-aanbod 
werden de volgende 2 bevragingen opgesteld: 
 
▪ Bevraging 3: 

Een bevraging voor de ondersteuner/moderator over de verwachtingen - voor deelname  
Vraag 1: Wat verwacht je ervan als ondersteuner? 
Vraag 2: Wat verwachten de deelnemers ervan denk je?  
Omschrijf welke verwachtingen de deelnemers zullen hebben volgend jou. 
Vraag 3: Wat verwacht jij ervan?  
Omschrijf jouw verwachtingen als ondersteuner. 
 

▪ Bevraging 4:  
Een bevraging voor de ondersteuner/moderator over de ervaren baat en het al dan niet inlossen 
van de verwachtingen- na deelname 
Vraag 1: Wat vond je ervan als ondersteuner? 
Vraag 2: Wat betekende het voor deelnemers? Hadden ze er iets aan?  
Geef een score van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niets is en 10 heel veel. Geef een score voor het 
geheel, niet per individu. 
Omschrijf welke verwachtingen de deelnemers hadden volgens jou en of deze wel of niet werden 
ingelost. 
Vraag 3: Werden jouw verwachtingen als ondersteuner ingelost?  
Geef een score van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niets is en 10 heel veel.  
Omschrijf jouw verwachtingen als ondersteuner en geef aan of deze wel of niet werden ingelost. 
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3.2    Bevindingen uit het actie-onderzoek 

Ondanks de tijd en energie die gestoken is in het voorbereiden van dit actie-onderzoek, was het niet 
zo evident om deelnemers te vinden om aan dit actie-onderzoek deel te nemen. 
 
Het offline-aanbod van dit actie-onderzoek; nl. de gespreksgroepen in Haacht en Halle, kon wegens 
onvoldoende inschrijvingen spijtig genoeg niet doorgaan. Voor de gespreksgroep in Haacht waren er 
wel 3 geïnteresseerden jongeren. CGG PassAnt is evenwel van plan om dit offline aanbod, los van het 
actie-onderzoek, te blijven aanbieden en zodra hier voldoende deelnemers voor zijn, hiermee van start 
te gaan. 
 
Van alle deelnemers aan de online-bevraging (73 nabestaanden en 12 peers) en via de werving aan de 

Dag van Nabestaanden reageerden in totaal 14 geïnteresseerde jongeren. Een mooi en voldoende 

aantal respondenten om aan de slag te kunnen gaan.  

Deze 14 geïnteresseerde jongeren kregen een uitnodiging per mail met de vraag tot deelname aan één 

of meerdere van de online ondersteuningsmogelijkheden.  

 

De respons op de concrete aangeboden online-ondersteuningsvormen was spijtig genoeg heel 

beperkt. Het is dan ook niet aangewezen om over dit actie-onderzoek en de hieraan verbonden 

onderzoeksvragen algemene uitspraken te doen. Desondanks worden hierna de beperkte bevindingen 

alsnog toegelicht. 

 

Er was bij géén van de 14 jongeren interesse om deel te nemen aan één van de volgende online 

ondersteuningsvormen: 

▪ Een groeps-chat voor een nabestaande en zijn/haar vrienden die ondersteunen. 
▪ Een Facebookgroep voor lotgenoten die elkaar kennen. 
▪ Een groeps-chat voor lotgenoten die elkaar kennen.   

Deze 3 online-ondersteuningsvormen konden in het actie-onderzoek dus niet uitgetest noch 
geanalyseerd worden. 
 

Voor het online-aanbod van een gesloten Facebookgroep voor een nabestaande en zijn/haar 

persoonlijke vrienden was één nabestaande jongere wel geïnteresseerd om dit op te zetten. Spijtig 

genoeg haakte deze jongere af vooraleer dit effectief kon starten. 

Ook dit online-aanbod maakte dus geen deel uit van het actie-onderzoek. 

 

De twee andere online-ondersteuningsvormen (een gesloten Facebookgroep voor lotgenoten die 

elkaar (nog) niet kennen en een groep-schat voor lotgenoten die elkaar (nog) niet kennen) maakten 

wel deel uit van het onderzoek aangezien daar wel enigszins interesse voor was. 

Ook hier werd een verschil vastgesteld tussen ‘geïnteresseerd zijn tot deelname’ en ‘effectieve, actieve 

deelname’ van de jongeren. 

 

De gesloten Facebookgroep (JONA) telde bij de start (15 juli 2016) 7 leden. Er dienden zich tijdens het 
project geen bijkomende geïnteresseerde jongeren meer aan na de start van deze Facebookgroep. De 
deelnemers waren meisjes tussen 15 en 25 jaar.  
Na het project breidde de Facebookgroep uit tot 12 deelnemers (datum 6 maart 2017) waaronder ook 
twee jongens. 
 
Voor de start van deze Facebookgroep werd bevraging 1 over hun persoonlijke verwachtingen i.v.m. 
deze JONA-Facebookgroep aan iedere deelnemende jongere aangeboden. 
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Volgende verwachtingen werden door hen genoteerd: 

▪ “Voor de moment heb ik hier niet echt bepaalde verwachtingen van, ik hoop gewoon dat de groep 
volgt en af en toe mss is iets kan lezen van iemand of iemand kan helpen door mijn ervaring te 
delen. Voor de rest hoeft dat niet iets te groot worden.”     

▪ “Dat we er samen over kunnen praten. en niet bang hoeven te zijn.”     
▪ "Nieuwe manieren vinden om te 'leren' rouwen.” 

▪ “Met mensen praten die dit aparte rouwproces meer begrijpen."     
▪ "Ik heb me inmiddels al bij de groep toegevoegd, maar ik denk dat het moeilijk is als nabestaande 

om te starten in de groep. Desondanks dat de persoon die de groep heeft opgestart pogingen 
onderneemt om het gesprek te starten.” 

▪ “Ik hoop andere mensen te kunnen verder helpen, alsook te kunnen leren van andermans 
ervaringen.”   

 
Bij aanvang en doorheen de ganse periode van het actie-onderzoek postte de moderator regelmatig 
muziek, foto’s, gedichten, evenementen, ...  
Enkele voorbeelden van wat er werd gedeeld: 
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Daarnaast werd interactie geactiveerd door gesprek op gang te brengen. Bijvoorbeeld door te vragen 
naar andere manieren/vormen die de nabestaande jongeren zelf hanteren om troost te vinden. 

 
Vaststellingen over de interacties en input op deze JONA-facebookgroep: 

▪ Er was weinig beweging vanuit de jongeren zelf.  
▪ Zelf iets delen op deze facebookpagina lijkt een hele stap. 
▪ Af en toe een kijkje nemen deden de meeste leden wel. 
 
Één groepslid had duidelijk een heel sterke behoefte en nood aan steun en interactie. Er werd bij de 
deelnemende Facebookleden steun gezocht door verschillende chatoproepen via de Facebook 
messenger. Uit zorg voor de individuele draagkracht  van de andere Facebookgroepsleden werd dit 
sterke appel verder door de moderator opgenomen. Via mail nam de moderator contact met de 
betrokkene en de (laatste drie) Facebookgroepafspraken werden aangepast. 
 
Vanuit de gesloten JONA-facebook werd in het kader van dit actie-onderzoek 2 maal  initiatief 
genomen door de moderator tot het vastleggen van een groeps-chat met lotgenoten die elkaar niet 
kennen. 
 
Op 12 juli 2016 om 19 uur werd een eerste groeps-chat gepland. Dit werd gedeeld via de gesloten 
JONA-Facebookgroep en via mail verspreid. Aanvullend werden jongeren die de online-enquête 
invulden en hun mailadres doorgaven in functie van mogelijke deelname aan dit actie-onderzoek 
alsook ook gekende jongeren door gesprekken en via de Dag van de Nabestaanden hiertoe 
uitgenodigd.  
Vaststelling: 
▪ 2 nabestaande jongeren gaven aan hieraan te willen/kunnen deelnemen. 
▪ Bij deze jongeren werd gepeild naar hun verwachtingen t.a.v. deze groepschat via bevraging 1. 
▪ Volgende verwachting werd geformuleerd: 

“Dat de mensen dezelfde gevoelens hebben en misschien antwoorden kunnen geven op mijn 
gevoelens. Elkaar begrijpen is al een zeer grote stap!”         

▪ Het werd evenwel een 1-op-1-chat. Deze jongere en de moderator/ondersteuner ervaarden dit 
chatgesprek als zinvol. Uit bevraging 2 werd duidelijk dat de verwachtingen werden ingelost. 

 
Begin augustus 2016 deed de moderator vanuit deze JONA-Facebookgroep nogmaals een oproep voor 
een groeps-chat.  
Vaststelling: 
▪ Hier kwam minimale reactie op.  
▪ De jongeren die wilden chatten  vonden geen gemeenschappelijk moment.  
Op 12 augustus 2016 werd gepolst hoe deze chat verder vorm zou kunnen krijgen.   
Vaststelling:  
▪ Slechts enkelen wilden deelnemen aan een groeps-chat. Een gezamenlijk moment hiervoor werd 

niet meer gevonden.  
▪ Er lijkt hier meer een vraag naar spontaan kunnen chatten met elkaar wanneer het past dan op 

afgesproken momenten. 
▪ Eén op één chat met een hulpverlener werd niet meer verwacht.  

 
Naast het aanbod van de gesloten JONA-Facebookgroep en een groeps-chat vonden een 3-tal jongeren 
hun weg via mail. 
▪ De e-mailvragen waren vooral advies- en informatieve vragen. 
▪ Eén iemand bevond zich zelf in een crisissituatie en zocht vooral een luisterend oor. Gedurende 

enkele weken was er regelmatig e-mailcontact. Uit deze mails bleek duidelijk een nood en 
behoefte aan ventileren en ondersteuning, mogelijks ook aan hulpverlening. 
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3.3    Enkele conclusies  van het actie-onderzoek 

Het is onmogelijk om vanuit dit heel beperkte actie-onderzoek tot algemeen geldende conclusies te 
komen. Er wordt wel vastgesteld dat nabestaande jongeren elkaar willen steunen en/of begrip en 
advies verwachten van lotgenoten maar dat hiertoe de eerste stap zetten echter niet zo evident lijkt 
te zijn. Dit geldt zowel offline als online. 
 
Een Facebookgroep geeft aanleiding tot onderlinge chatcontacten via Facebook-messenger tussen de 
leden van de Facebookgroep. Dergelijke peer-chat kan sterk appel doen op de draagkracht van de 
andere Facebookgroepleden. Dat was in deze beperkte Facebookgroep in deze beperkte periode ook 
het geval. Dat is één van de redenen waarom een dergelijke Facebookgroep begeleid en ondersteund 
moet worden, waarom dit in Facebookgroepafspraken duidelijk moet opgenomen worden en waarom 
de combinatie tussen online en offline ondersteuning zo belangrijk is. 
 
De ervaring met Facebookgroep JONA leert ons ook dat het belangrijk is om het initiatief vol te houden 
en er voldoende ruchtbaarheid aan te blijven geven. Dergelijk specifiek initiatief van de grond krijgen 
vergt inspanning. Nu reeds 12 Facebookgroepleden actief betrokken zijn, wordt de inspanning verder 
gezet. 
 
Een Facebookgroep is ook een medaille met twee kanten: enerzijds is het een toegankelijke, 
laagdrempelige kans omdat de groep opgezet wordt via een sociale netwerksite waarop de doelgroep 
reeds aanwezig is. Voor een ander apart forum is geen interesse of is de stap te groot. Anderzijds is 
Facebook niet anoniem en is dit voor sommige geïnteresseerden een reden om er geen lid van te 
worden. 
 
Voor het aanbod voor nabestaande jongeren om met eigen vrienden voor zichzelf en zijn/haar 
rouwproces een aparte online chat of forum te activeren, was er gedurende het ganse actie-onderzoek 
geen enkele interesse. Het lijkt erop dat online-lotgenotencontact dan toch beter aansluit bij de noden 
en verwachtingen van de nabestaande jongeren die wensten deel te nemen aan het actie-onderzoek. 
 
 
  



Pagina 28 van 58 
 

4 Vier focusgroepen als feedbacklus 

 
Als derde onderzoeksluik werden focusgroepen georganiseerd, met name twee focusgroepen  met 
‘experts’ en twee focusgroepen met ‘nabestaanden en peers’. Bij elk van deze focusgroepen volgt eerst 
een beschrijving van de methodologie en daarna worden de bevindingen uit deze gesprekken 
weergegeven. Hierna komen bepaalde rode draden als conclusies uit de 2 focusgroepen samen. 
 

4.1    Focusgroepen met experten 

Methodologie van de focusgroepen met experts 
 
De werving van deelnemers aan de focusgroep van de experten (die ervaring hebben met het werken 

met jongeren en/of rouw) verliep via verschillende wegen. 

 

Op dinsdagavond 22 november 2016 vonden gelijktijdig twee identieke focusgroepen plaats. Het totaal 

aantal deelnemers aan deze focusgroepen bedroeg 9 experten. Volgende organisaties en experten 

waren vertegenwoordigd binnen deze groep: 

▪ Het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie (VLESP); 

▪ Centrum ter Preventie van Zelfdoding (CPZ); 

▪ CGG Suïcidepreventie (CGG-SP); 

▪ Missing you; 

▪ De Bleekweide; 

▪ Zelfstandige therapeuten die werken rond rouw (na zelfdoding) bij jongeren; 

▪ Studentenvoorzieningen Arteveldehogeschool; 

▪ Een leerkracht die geconfronteerd werd met zelfmoord binnen de klascontext. 

 

Aan de focusgroepdeelnemers werden volgende stellingen en/of vragen voorgelegd: 

 

Thema 1: aanbod Werkgroep Verder voor jongeren en zinvolheid ervan: 

▪ Werkgroep Verder moet zich focussen op het bespreekbaar maken van het thema zelfdoding en 

rouw na zelfdoding voor ALLE jongeren i.p.v. zich te focussen op nabestaande jongeren.  

o Moet er een specifiek aanbod zijn voor jongeren na rouwen in het algemeen? 

o Moet er specifiek aanbod zijn voor jongeren in rouw na zelfdoding? 

o Of moet het huidig aanbod van Werkgroep Verder meer bekendgemaakt worden? 

 

Thema 2: Soort aanbod – Offline versus Online? 

▪ Werkgroep Verder moet ENKEL een online aanbod doen voor jongeren die iemand dierbaar 

verloren door zelfdoding? 

▪ Offline en/of online-aanbod: Wat dan? Hoe moet dat er dan uitzien? Onder welke voorwaarden?  

o Groep vs. individueel? 

o Lotgenoten vs. hulpverlening?  

 

Thema 3: Peers en omgeving 

▪ Jonge nabestaanden hebben vooral nood aan steun en begrip uit de directe omgeving. De 

omgeving ondersteuning aanbieden is de jonge nabestaanden ondersteunen. 

o Wie is die directe omgeving?  
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o Onder welke vorm kan Werkgroep Verder de directe omgeving ondersteunen? 

Vormingspakket, folder, workshop rond gedichten schrijven, website met info, chat, 

mailen… 

 

Thema 4: Postventie is ook preventie 

▪ Nabestaande jongeren van zelfdoding kampen verhoudingsgewijs meer met zelfmoordgedachten. 

▪ Moet er een aanbod zijn voor deze specifieke groep?  

o Wat, hoe, wie? Is dit mandaat van Werkgroep verder om dit op te nemen… 

 

Thema 5: Wat wil je nog kwijt over noden en behoeften van jonge nabestaanden en hun peers? 

De focusgroepgesprekken werden digitaal opgenomen. Voor het volledig transcriberen van de beide 

focusgroepen is niet gekozen. Waar nodig werd het opnamemateriaal herbeluisterd in functie van 

aanvulling en/of verfijning van de verslaggeving. Bij de verwerking van de verkregen input is 

overgegaan tot een kwalitatieve analyse. Rode draden en steeds terugkerende input werd gebundeld. 

 

Bevindingen uit de focusgroepsgesprekken met experts 
 
De bevindingen uit de focusgroepgesprekken met de experts worden gebundeld rond vijf thema’s: 
▪ Is er nood aan een specifiek aanbod voor jongeren rond rouw / rouw na zelfdoding 
▪ Welke aandacht moet besteed worden aan de bekendmaking van het aanbod van Werkgroep 

Verder? 
▪ Op welk Inhoudelijk aanbod voor jongeren moet gefocust worden: offline – online – combinatie? 
▪ Onder welke vorm kan Werkgroep Verder de omgeving ondersteunen? 
▪ Postventie is preventie? Dient Werkgroep Verder hier een aanbod voor te doen? 

 

Is er nood aan een specifiek aanbod voor jongeren rond rouw/rouw na zelfdoding? 
 

Jongeren worden door de experten als 

een belangrijke doelgroep benoemd om 

het thema rouw en rouw na zelfdoding 

bespreekbaar te maken. 

▪ Er zijn al heel veel actoren bezig 

rond verlies/rouw en er is effectief 

nood aan informatie over rouw 

maar nog specifieker is er nood aan 

informatie over rouw na zelfdoding.  

▪ Nabestaanden zoeken mogelijk een 

organisatie die specifiek op hen 

focust zodat ze zich gehoord 

voelen. Het is daarnaast wel 

belangrijk dat Werkgroep 

Verder samenwerkt met 

andere organisaties (netwerk 

uitbreiden) voor verschillende 

thema’s/componenten.  

 

“Het bespreekbaar maken van zelfdoding en rouwen 
moet door zoveel mogelijk instanties 
gebeuren,… Het interessante daarin is dat de drempel 
zoveel mogelijk wordt verlaagd (bv doel rode 
neuzenproject). Het speciale aan Werkgroep Verder is 
juist dat de nabestaande jongeren met specifieke vragen 
kunnen komen,... Die jongeren hebben ook een 
kwetsbaarheid voor zelfdodingsgedachten en pogingen.” 

 

“Moet Werkgroep Verder het allemaal zelf gaan doen? … Missing 
You vangt ook mensen op, heeft ook groepswerk, de bleekweide 
doet dit ook,…, rouwzorg Vlaanderen,…, stuvo heeft rouwcirkels in 
klassen… Dat er een netwerking komt rond Werkgroep Verder die 
goed geïnstalleerd is in Vlaanderen, dat er een ruim aanbod is. Ik 
weet niet of Werkgroep Verder alles moet doen?”  
 

“Je moet een netwerk maken,…,iedereen blijft te veel op zijn 
eiland zitten.” 



Pagina 30 van 58 
 

Het belang van preventie (ruimer dan zelfdoding) wordt eveneens sterk benadrukt, alsook de rol die 

scholen/leerkrachten hierbij (en ook op andere niveaus) kunnen spelen.  

 

▪ Er  moet naar de basis gegaan worden op het niveau 

van de jongeren en dit op een laagdrempelige wijze 

ten aanzien van  alle jongeren. Daarom lijkt het 

belangrijk om in scholen standaard in het 

lessenpakket iets te voorzien over omgaan met 

problemen, emoties, je eigen binnenwereld. Dit biedt 

een basis om beter te kunnen omgaan met verlies en 

kan ook preventief werken ter preventie van 

zelfdoding. Hier liggen kansen om linken te leggen 

naar LOGO’s, NokNok, FitinjeHoofd, … 

 

▪ Daarnaast zouden leerkrachten een 

opleiding moeten krijgen omtrent het 

herkennen en omgaan met signalen van 

zelfdoding(sgedachten). Naast het 

herkennen en omgaan met signalen, 

kunnen leerkrachten ook nauw 

betrokken worden bij de opvang van 

jonge nabestaanden. In dat opzicht is 

preventie en vorming bij leerkrachten 

heel belangrijk. Algemene basiskennis 

aanbieden aan leerkrachten moet  een 

structurele vereiste zijn, het zou  deel 

moeten uitmaken van het 

opleidingsprogramma van alle 

leerkrachten (middelbaar en hoger 

onderwijs).  

 

▪ De stem van de jongere is ook heel belangrijk om mee te nemen bij het bepalen van een aanbod.  

 

  

“Eén van de factoren om suïcide te 
voorkomen is leren omgaan met de 
eigen emoties (onderzoek ‘ga voor 
geluk’).” 
 

“Leren omgaan met binnenwerelden. 
Hoe kan ik met mijn kwaadheid, met 
mijn verdriet om gaan?” 

 

“Leerkrachten weten niet hoe ze over zo een thema 
moeten praten.’ 
“Alle leerkrachten van school zouden opleiding en 
vorming moeten krijgen, zodat zij leren signalen 
herkennen.” 
“Als jongeren met suïcidale gedachten of neigingen 
bij hen komen, dat ze alert zijn, dit serieus nemen en 
weten wat te doen. Dat vind ik grote taak van 
Werkgroep Verder.” 
“Je kan leerkrachten best face to face vormen aan de 
hand van interactief materiaal (niet louter schriftelijk 
materiaal) zodat je zeker bent dat ze het goed mee 
hebben en de informatie kwaliteitsvol kunnen 
omzetten in de praktijk.” 

 

“Luisteren/horen we de jongere zelf wel genoeg om hierop een antwoord te formuleren? Wat wil 
de jongere zelf?” 
 
“Er zijn heel veel programma’s die met een aantal volwassenen worden bedacht en dan naar voren 
geschoven worden en dan toch de jongeren niet bereiken. … Er loopt mogelijks iets mank met wat 
de jongere zelf wil.” 
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Welke aandacht moet besteed worden aan de bekendmaking van het aanbod van werkgroep 

Verder? 
 

Het aanbod dat er reeds is vanuit Werkgroep is heel goed, maar is dat wat jongeren willen, waar zij 

naar op zoek zijn? 

 

De bekendmaking van het aanbod van Werkgroep Verder is belangrijk, zodat jongeren weten wat er 

bestaat van ondersteuning en zelf kunnen kiezen wat bij hen past. Mogelijks is het aanbod vaak 

onvoldoende gekend. 

 

Een brede bekendmakingscampagne van Werkgroep Verder kan mogelijks. Huisartsen kunnen hierbij 

ook een rol vervullen: kennen zij het aanbod en geven zij dit door aan jonge nabestaanden?  

 

 

Op welk inhoudelijk aanbod voor jongeren moet gefocust worden:  

offline – online – combinatie? 
 

De experten benadrukken het belang van offline contact. 

ALLE experten spreken over een combinatie van offline en online contacten.  

Liefst zo breed mogelijk aanbod, noden en behoeften van jongeren verschillen, dus hoe breder het 

aanbod: hoe meer jongeren je zal/kan bereiken via verschillende wegen. Laat de jongere zelf kiezen 

welk aanbod het best bij zijn/haar noden past, die zijn namelijk heel 

individu (en mogelijks ook gender)-specifiek. 

▪ Een divers offline en online aanbod 

▪ Individueel en groepsaanbod (lotgenoten en peers) 

▪ Verbale versus creatieve aanpak 

Luister ook hier naar de stem van de jongere. Wat willen de 

jongeren zelf? Laat hen zelf inbreng hebben en voorstellen doen.  

“Het gesprek, het vinden van de taal om de rouw naar buiten te brengen in een hartverbindend 
gesprek kan ook heel belangrijk zijn.” 
“De warmte van het bij elkaar zijn op een plek die aangenaam en fijn is” 

 

“Enkel online is wat te zwart-wit, veel jongeren komen ook graag op gesprek.” 
“Beide mogen er zijn, naast elkaar.” 
“Doe het allebei, als je iemand dan niet bereikt online (bv actie-onderzoek), dan bereik je die 
misschien wel met een offline aanbod (dag van de nabestaanden).”  
“Online aanbod is gemakkelijk om de drempel lager te maken.”  
“Je kan meer mensen bereiken”.  
“Online hulp biedt heel wat mogelijkheden die offline hulp niet biedt… mensen kunnen onmiddellijk 
online hulp zoeken of informatie opzoeken op moment dat ze het nodig hebben, als het genoeg is 
doe je het gewoon terug toe.” 

 

“Ik zit hier niet als expert, zij 
zijn de experten. In welke mate 
geven we jongeren nog 
autonomie en nemen we dit 
niet over met welwetende 
adviezen.”  
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Welk  face-to-face aanbod  vinden deze experten zinvol vanuit Werkgroep Verder?  

 
Algemene informatie: er kan in getroffen klasgroepen of jongerengroepen een klein 

foldertje/bladwijzer worden voorzien om uit te delen. Dergelijke folders zijn vlot te verspreiden en 

kunnen algemene informatie omvatten alsook een doorverwijzing naar de website en interessante 

hulpverleningsmogelijkheden met contactgegevens. Zo wordt de drempel kleiner om iets te 

ondernemen. 

 

Gesprekken:  individueel of in groep (met lotgenoten of peers) 

▪ Jongerenactiviteiten organiseren: Dat zou kunnen werken. Er wordt dan bijvoorbeeld gedacht aan: 

kampvuur, sport, survival activiteiten (elkaar helpen, vertrouwen, band opbouwen). Het werkt bij 

volwassenen dus misschien helpen activiteiten met lotgenoten ook wel voor jongeren? 

  

▪ Belang creativiteit: Het beeldende, creatieve kan 

ook heel helpend zijn bij jongeren. Een te grote 

focus op praten wordt best vermeden. Er zijn 

ook andere manieren waarop gerouwd kan 

worden zoals bijvoorbeeld samen muziek 

draaien, spelen,… Er  moeten niet per se té 

gesofisticeerde dingen worden ontwikkeld. 

Sommige jongeren hebben nood aan iets actiefs. 

Het opstellen van een lijst met mogelijke 

activiteiten/coping strategieën kan dan helpen.  

 

 

Welk  ONLINE aanbod  vinden deze experten zinvol vanuit Werkgroep Verder?  

 

Online informatie op een website of app: 

 

▪ Een bezoeker/lezer (in tegenstelling tot een echte 

gebruiker) zoekt voornamelijk antwoorden op zijn 

vragen. Deze vragen zijn mogelijk in een FAQ te 

verzamelen samen met een professioneel antwoord op 

het niveau van de jongere (louter informatief). 

▪ Informatie geven over rouw/zelfdoding kan ook 

gegeven worden aan de hand van getuigenissen of 

quotes daar dit aansluit bij de beleving van de jongere. 

▪ Naast algemene informatie en antwoorden op vragen, 

kan een website ook informatie omvatten over 

mogelijke hulpverleningsmogelijkheden. 

▪ Naast een website, kan  ook een app aangeboden 

worden  aan jongeren. Dit sluit mogelijk nog beter aan 

bij hun leefwereld. 

 

 

 

“Rouwen is heel sterk gericht op praten,…Dit 
is een vrouwelijke benadering,… Ook kijken 
naar andere manieren van rouwen,… Samen 
muziek draaien.” 
“Welke coping strategieën hebben meisjes 
en jongens de dag van vandaag?” 
“Rituelen aanreiken aan jongeren?” 
“Jeugdwerk is hier mee bezig, kan je 
inspiratie uithalen.” 
”Wat kan ik doen met mijn verdriet, iets 
concreet, iets om te veruiterlijken.” 

 

“Op scholen komen heel 
uiteenlopende vragen naar voor 
gaande van: ‘is het erg om dergelijke 
gedachten te hebben’ tot ‘had die 
persoon dan niemand om mee te 
praten’, hoe kan het dat iemand het 
zo ver heeft laten komen? … Maar 
over de klassen heen komen wel 
telkens dezelfde vragen terug. Een 
antwoord bieden op die vragen doet 
al veel met jongeren.”  
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Online communicatie: 

 

▪ Een online forum kan werken. Jongeren kunnen daar zelf thema’s aanbrengen en in gesprek gaan 

met andere jongeren of lotgenoten. Binnen het forum heb je een groepsgebeuren en ontstaat er 

erkenning en verbondenheid bij lotgenoten. Een forum werkt waarschijnlijk beter dan een groeps-

chat daar het 24u/24u beschikbaar is.  

Bedenking: het online forum van Werkgroep Verder loopt wel voor de volwassenen, maar jongeren 

vinden er weinig hun weg naar toe, misschien is dit dan toch niet wat de jongeren nodig hebben? 

▪ Misschien is er bij jongeren een volledig andere aanpak 

nodig dan bij volwassenen. Hun leven draait nu om 

Snapchat, Instagram, vlogs, Youtube,… Moet er meer op 

sociale media ingezet worden? (forum is misschien niet 

meer van hun tijd?).  
 

▪ Chat, e-mail, apps voor nabestaanden kunnen 

wellicht ook helpen. Dergelijke zaken lijken ook te 

werken bij andere organisaties.  

 

▪ Online communicatie tussen lotgenoten/ 

jongeren moet best gemoduleerd worden, 

ook al wil je dit misschien liever niet doen. 

Het kan echter niet anders gezien het 

thema. Het gaat over een alert 

zijn/opvolgen zodat er kan  gereageerd 

worden wanneer het uit de hand loopt.  

 

 

▪ Online contact is best laagdrempelig en anoniem.  

 

Onder welke vorm kan Werkgroep Verder de directe omgeving ondersteunen? 
 
Wie is de directe omgeving?  
 
Dit is heel individueel. Best  nagaan van wie de 
jongere steun ervaart: school, ouders, 
vrienden? Ook hier opnieuw; op maat kijken en 
die persoon kan dan eventueel ondersteund 
worden (afhankelijk van de vraag). 

 
 

“Misschien zitten we op een 
dwaalspoor en moet het er volledig 
anders uitzien.” 

“Op de online chat van tele-onthaal (één op 
één) zijn 60-70% van de chatters jongeren.” 

“Gezien het thema, kan je niet anders dan 
modereren.” 
“Je moet modereren, maar je moet eigenlijk zo 
weinig mogelijk tussenkomen.” 
“Alert zijn is iets anders dan sturen” ”Er moet een 
alertheid zijn.” 
“Reageren wanneer het uit de hand loopt.” 
 

“Kunnen andere mensen uit vriendengroep zien dat ik mij heb ingeschreven op een gesloten 
facebookgroep van Werkgroep Verder?” 
“Klik hier voor chat met hulpverlener of vrijwilliger zal mogelijks ook al een impact hebben op 
contactname.” 
 

“De vraag zou elke keer opnieuw weer kunnen zijn, 
het is op maat werken, een begeleiding is nooit 
hetzelfde… Elke keer weer de reflectie maken, welke 
actoren ondersteunen de jongere?” 
“Het is altijd opnieuw op maat werken.” 
“Jongeren kiezen zelf hun vertrouwenspersoon.” 
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▪ Het belang van preventie en het ondersteunen/betrekken van de school/leerkrachten wordt 
binnen dit thema opnieuw aangehaald daar jongeren het meeste van hun tijd op school 
doorbrengen (zie eerste vraag) en zij bijgevolg een belangrijke ondersteunende rol kunnen spelen. 
Naast scholen kan ook ruimere context betrokken en ondersteund worden, bijvoorbeeld 
jeugdbegeleiders. 
 

Jongeren ervaren vaak veel steun van peers maar hoe Werkgroep Verder die kan ondersteunen is geen 
evidente vraag. 

▪ Het aanbod voor de directe omgeving 
zit vaak in het geven van kleine tips en 
hen bevestigen in wat ze reeds goed 
doen. 

 
▪ Peers hebben vaak nood aan informatie over 
rouw na zelfdoding, alsook aan tips. Dit kan mogelijks 
via een website. Hierbij kan opnieuw beroep gedaan 
worden op de kracht van getuigenissen en quotes (cfr 
jonge nabestaande).  
 

 

▪ Het is belangrijk om te kijken naar wat de directe 
omgeving én nabestaande jongere zelf willen, het mag 
geen ‘moeten’ zijn. Er kan een breed aanbod 
opgesteld worden en wie er nood aan heeft, kan 
gebruik van maken van wat bij zijn voorkeur past 
(moet selectief zijn). 

 

▪ Wil de jonge nabestaande wel dat de directe 
omgeving ondersteund wordt? Of wil de jongere soms 
ook eens ‘normaal’ zijn en deel uitmaken van een 
groep? 

 

 
 

  

“Als je steun zoekt, bij wie ga je dan? Jongeren verwijzen meestal naar vrienden.” 
“Peers hebben ondersteuning nodig, maar wie gaat dit doen? En hoe gebeurt dit? … Iedereen kijkt 
vanuit zijn blik, dus zal iets anders aanbieden.” 
 “Hoe kan je die ondersteuning realiseren vanuit Werkgroep Verder?” 
 

“Blijf jezelf, wees beschikbaar voor de nabestaande 
op een manier die u ligt. Ben je een babbelaar als 
het gaat over emoties, doe dat doen. Ben je dat 
niet, wees dan de persoon uit de omgeving die zegt 
we zullen samen eens gaan sporten of iets gaan 
doen. Dat is ook ok.” 
“Eigenlijk zijn jullie goed bezig.” 
 

“Jongeren zoeken zelf informatie op 
internet en dan is het goed dat je de 
juiste informatie kan delen.” 
“Bijvoorbeeld filmpjes met 
getuigenissen van nabestaande 
jongeren kunnen helpen, bv. Een jonge 
nabestaande die aangeeft wat 
geholpen heeft vanuit de 
schoolcontext.” 
“Laat jongere zelf zeggen wat helpt.” 
 

“Hoe zou ik het vinden als nabestaande 
jongere als er in gesprek wordt gegaan 
met mijn klasgenoten en scoutsgenoten 
over hoe ze met mij kunnen omgaan?” 
 “Het hoeft er niet altijd over te gaan.” 
“Er moet een plek zijn waar ik mezelf 
kan zijn en waar omgeving ook eens 
gewoon kan zijn.” 
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Postventie is preventie? Dient Werkgroep Verder hier een aanbod voor te doen? 
 

▪ Nabestaanden zijn een kwetsbare groep. Zelfdodings-

gedachten komen vaak voor: het is een deel van de verwerking. 

Er moet een aanbod zijn, maar dit hoeft niet door Werkgroep 

Verder te gebeuren. Er is al genoeg aanbod met betrekking tot 

het omgaan met zelfdodingsgedachten: het is een kwestie van 

door te verwijzen naar de juiste partner. 

 

▪ Bij deze kwetsbare groep is aandacht voor het groepsgebeuren aangewezen (elkaar aansteken, 

copy cats). Eén op één offline of online hulpverlening is dan misschien een betere manier om deze 

jongeren te begeleiden. 

 

 

▪ Het is belangrijk om in 

eerste instantie dergelijke 

gevoelens/gedachten te 

normaliseren bij 

nabestaande jongeren. 

 

 

 

 

▪ Checken of zelfdoding als oplossings-

strategie wordt bekeken, kan hierbij een 

belangrijk item zijn. 

‘Omgaan met rouw en verlies na zelf-

doding’ over verschillende generaties 

heen bespreekbaar maken, is een 

uitdaging.  

 

▪ Het is belangrijk om voor jongeren met een hoog risico op suïcidaal gedrag hulpverlening in te 

schakelen. Uitdaging blijft om hen ‘te detecteren’ en te kunnen doorverwijzen naar een 

professioneel aanbod. 

 

▪ Er zou een maatschappelijke, structurele verandering moeten komen. Elke nabestaande zou 

bijvoorbeeld uitgenodigd moeten worden voor een gesprek. Tijdens dit gesprek kan een soort 

checklist gehanteerd worden zonder onmiddellijk te problematiseren. Blijkt het onderhoud 

overbodig, zoveel te beter. Blijkt er wel nood te zijn aan verdere opvolging, dan kan men op dat 

moment verdere stappen bespreken afhankelijk van de noden van de nabestaande. Dit gesprek 

hoeft niet perse therapeutisch te zijn. De focus kan liggen op psycho-educatie, luisteren bij wie ze 

terecht kunnen (directe omgeving), wat ze kunnen doen op moeilijke momenten, alsook 

informatie geven over mogelijke hulpverleningsmogelijkheden en contactgegevens. Normaliseren 

kan ook binnen dit gesprek gebeuren.  

“Het aanbod is er, waarom 
zouden we dan een specifiek 
aanbod doen voor 
nabestaanden, we moeten 
gewoon doorverwijzen.” 
 

“Het is normaal dat je die gedachten ook hebt als nabestaande, dat je 
je dingen probeert voor te stellen, je probeert in te leven, dit is 
normaal bij een trauma”.  
“Het is normaal dat je die gedachten hebt, maar er is niet één 
oplossing, er zijn ook andere oplossingen mogelijk.” 
“We normaliseren die gedachten heel sterk, maar er moet natuurlijk 
wel mee aan de slag gegaan worden.” 
 

 “Die groep moet aan de slag gaan met het taboe, 
met die emoties.” 
“Mensen aansporen om hetgeen in hun vorige 
generatie is gebeurd, te verwerken.” 
 “De mensen de geruststelling geven: je kan er zelf 
iets mee doen, je kan het doorbreken.” 
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4.2    Focusgroepen met jonge nabestaanden en hun 

peers 

Methodologie van de focusgroepen met jonge nabestaanden en hun peers 
 
De werving van deelnemers aan de focusgroep van jongeren en hun peers verliep via verschillende 

wegen. Bij de verspreiding van de onlinebevraging van dit onderzoeksproject (mailings verzonden naar 

de doelgroep zelf - jongeren en hun peers- als naar tussenpersonen uit diverse organisaties) werd 

steeds verwezen naar het actie-onderzoek en de mogelijkheid om ook deel te nemen aan andere 

onderzoeksactiviteiten. Ook in de onlinebevraging zelf werd op het einde van de bevraging de 

mogelijkheid tot verdere deelname en/of interesse in dit onderzoek gecheckt. 

Daarnaast werd ook bij leden van Werkgroep Verder en hun kinderen/jongeren gepolst tot deelname 

aan deze focusgroepen. 

 

Op maandagavond 5 december 2016 vonden gelijktijdig 2 identieke focusgroepen plaats. 

 

Het totaal aantal deelnemers aan deze focusgroep-bijeenkomsten bedroeg 9 jongeren.  

Onze uitdrukkelijke dank aan Sara, Milon, Dieter, Margaux, Lucas, Hannah, Ward, Jolien en Iliana voor 

hun expertise-inbreng. 

Volgende geanonimiseerde gegevens geven een beeld over de samenstelling van deze groep; 

▪ 5 van de aanwezigen verloren een ouder via zelfdoding; 

▪ 1 jongere verloor een nonkel en was tevens mee als peer van een nicht; 

▪ 3 jongeren waren mee als peers/vrienden van 2 aanwezige nabestaanden; 

▪ De leeftijd van deze jongeren situeerde zich tussen 18 en 25 jaar;  

▪ 1/3 van de deelnemers waren mannen, 2/3 waren vrouwen; 

▪ De 6 jonge nabestaanden waren op 1 na allemaal vrouwen; 

▪ Van alle aanwezigen waren 7 jongeren student (Hoger onderwijs, bachelor of masteropleiding), 2 

jongeren werkten reeds; 

▪ I.v.m. het tijdstip van overlijden: 

o 11 jaar geleden: 1 

o 8 jaar geleden: 1 

o 1 jaar geleden: 1 

o 6 maand geleden: 2 

o Minder dan 6 maanden geleden:1; 

▪ Aanvullend; van de 9 deelnemers aan deze focusgroep waren 5 deelnemers een bestaande 

vriendengroep waarvan 2 zussen, die hun moeder verloren en 3 gemeenschappelijke 

‘kot’vrienden; 

▪ Opvallend: voor deze focusgroep werden géén jongeren die nog in het secundair onderwijs school 

lopen bereikt. 

 

Voor deze focusgroepen werden volgende stellingen en/of vragen aan de deelnemers voorgelegd: 

 

Thema 1: aanbod Werkgroep Verder voor jongeren; 

▪ Moet er een specifiek aanbod zijn voor jongeren na rouwen in het algemeen? 

▪ Moet er specifiek aanbod zijn voor jongeren in rouw na zelfdoding? 

▪ Of moet het huidig aanbod van WgV meer bekendgemaakt worden? 
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Thema 2: Soort aanbod – Offline versus Online? 

▪ Werkgroep Verder moet ENKEL een online aanbod doen voor jongeren die iemand dierbaar 

verloren door zelfdoding. Ga je hiermee akkoord? 

Waarom wel? Waarom niet? 

 

Thema 3: Peers en omgeving 

▪ Van wie krijg je het liefst steun en begrip rond alles wat met het overlijden en het gemis van die 

persoon te maken heeft?  

▪ Wat helpt jou het meest? 

▪ Kan/moet Werkgroep Verder als organisatie volgens jou iets doen om ervoor te zorgen dat je krijgt 

wat je nodig hebt? 

 

Thema 4: Wat wil je nog kwijt over noden en behoeften van jonge nabestaanden en hun peers? 

 

De focusgroepgesprekken werden digitaal opgenomen. Voor het volledig transcriberen van de beide 

focusgroepen is niet gekozen. Waar nodig werd het opnamemateriaal herbeluisterd in functie van 

aanvulling en/of verfijning van de verslaggeving. Bij de verwerking van de verkregen input is 

overgegaan tot een kwalitatieve analyse. Rode draden en steeds terugkerende input werd gebundeld. 

 

Bevindingen uit de focusgroepen met jonge nabestaanden en hun peers 
 

De bevindingen uit de focusgroepgesprekken met jonge nabestaanden en hun peers worden 
gebundeld rond vijf thema’s: 
▪ Specifiek aanbod voor jongeren naast aanbod voor volwassenen; 
▪ Specifiek aanbod rond rouw / rouw na zelfdoding; 
▪ Bekendmaking van het aanbod van Werkgroep Verder 
▪ Inhoudelijk aanbod voor jongeren: offline – online – combinatie 
▪ Wie kan jongeren vooral steun bieden? 
 

Specifiek aanbod voor jongeren, naast aanbod voor volwassenen 
 

Een apart, te onderscheiden aanbod voor jongeren 

wordt door alle deelnemers als essentieel en 

noodzakelijk ervaren. 

Verschillende argumenten  worden hiervoor 

aangegeven: 

▪ De specifieke levensfase met de eigen 

kwetsbaarheid als argumentatie.  

▪ Aansluiting vinden bij volwassenen 

nabestaanden is moeilijk.  

▪ Er is ook een drempel in de stap zetten naar 

volwassenen. 

▪ Volwassenen lijken snel te belerend, wat niet 

helpend is voor jongeren. 

 

“ Jongeren zitten in een fase waarin nog zoveel 
gebeurd, het leven krijgt vorm, nog op zoek naar een 
evenwicht, ze hebben sowieso een kwetsbaarheid. 
Als jongere ben je nog zoekend.” 
 

“Ik heb behoefte aan een ‘jongerengroep’, iets van 
mijn leeftijd.’ 
“Ik zou al heel content zijn als ik jongeren rond mij 
heb die ook in een rouwproces zitten.” 
“We vallen (als jongere) tussen de mazen van het 
net.” 
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Een zekere nuancering hierop wordt ook vermeld; ook volwassen nabestaanden kunnen jongeren goed 

ondersteunen, ze zijn meer in staat tot empathie, ze kunnen al meer vatten/snappen in vergelijking 

tot de meeste leeftijdsgenoten.  

 

Jongeren als doelgroep mag breed worden bekeken. Qua leeftijdscategorie: 14 jaar tot 30 jaar is OK 

voor hen. 

 

Specifiek aanbod voor jongeren rond rouw/rouw na zelfdoding 
 

Er is zeker een nood aan een specifiek aanbod voor 

jongeren over rouwen na zelfdoding; dit komt bij 

quasi alle nabestaande jongeren wel terug als 

belangrijk. Rouw na zelfdoding is verschillend. 

Specifieke vragen /aspecten hierin: kwaadheid, veel 

meer vragen, isolatie, waarom-vragen… 

 

1 aanwezige nabestaande geeft wel aan dat de 

nood en behoefte aan leeftijdsgenoten om de rouw 

en het verlies te delen véél belangrijker is dan het 

gegeven dat dit rouw is nav zelfdoding. Kunnen delen met andere jongeren primeert! 

 

Voor de peers ligt dit toch ietwat anders: zij willen vooral hun vriend(in) steunen in hun rouwproces. 

Er ‘zijn’ voor de andere is het belangrijkste! De aanwezige peers beseffen dat rouwen een individueel 

proces is en dat iedereen op zijn eigen wijze rouwt. Hierop kunnen inspelen en mee omgaan als 

vriend/vriendin is voor hen de uitdaging en niet in eerste instantie specifiek de rouw na zelfdoding.  

 

Leren omgaan met rouw 

en verlies; het is de 

grootste uitdaging voor 

heel veel jongeren én 

volwassenen! 

 

Het belang van preventie wordt sterk 

benadrukt. De concrete invulling 

hiervan wordt gekoppeld aan 

preventie vanuit scholen.  Een 

basisaanbod in het lessenpakket 

voorzien over rouwen, omgaan met 

verlies lijkt hiertoe volgens deze 

jongeren de meest aangewezen vorm. 

“Ik ben nu 25 en ik sluit mij nog aan bij de jongerengroep. Ik was toen  nog maar 14. Ik kan mij 
meer aansluiten bij die jongerengroep. Vaak een heel ander verhaal.” 
“Ze kunnen zelf de keuze maken (bij welk aanbod van WgV ze willen aansluiten). Iemand van 22 
die al zoveel heeft meegemaakt dat die er op een andere manier mee omgaat en wie weet wel 
naar die volwassengroep wil gaan. Dat is iets wat vrij moet zijn.” 
 

“ Ik was 16 of 17 toen; in een algemene 
rouwgroep maar ik was meer gefrustreerd 
dan iets anders. Je voelt je totaal niet 
herkend in je situatie. Ik had heel veel 
kwaadheid toen en dat was daar nergens 
aanwezig. Dat was een heel andere 
situatie, ik voelde dat daardoor de 
erkenning of aansluiting er niet was.’ 
 

‘Mensen die niet weten wat te zeggen, dat is een algemeen probleem. 
Mensen weten niet hoe ze moeten communiceren, hoe te praten, 
komen je niet meer opzoeken. Is niet enkel voor jongeren maar ook 
voor ouderen. Het is iets algemeen.’ 
 

‘Wat is rouwen’; er is niemand die daar op school iets 
over heeft verteld. Wat is de impact van rouw op 
mensen. Dat wordt nooit gedaan. Het is nog steeds 
taboe. Gewoon; ‘wat is de impact van een verlies op ons’.  
“Het moet zijn als een standaard pakket in de les, 
preventief,  zoals seksuele opvoeding.” 
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Bekendmaking van het aanbod van Werkgroep Verder 
 

Werkgroep Verder is bij jongeren niet bekend, maar is ook onvoldoende bekend bij hulpverleners en 

leerkrachten. Bekendmaking kan volgens deze focusgroepdeelnemers beter door: 

▪ best iets op papier; een folder of nog beter een soort postkaart/kaartje; 

▪ is iets concreets; ook iets persoonlijker want kan worden meegegeven door een 

vertrouwenspersoon of hulpverleners/leerkrachten/school/ CLB/politie/slachtofferhulp; 

▪ met een goede eyecatcher (die verwijst naar thema rouw na zelfdoding, woord zelfdoding MOET 

er hoe dan ook op staan);  

▪ verwijzing naar de website van Werkgroep Verder is essentieel + telefoonnummer van Werkgroep 

Verder + eventueel aangevuld met het hulpverleningsaanbod van Werkgroep Verder; 

▪ de folder/kaart moet ‘aantrekken’, in die zin dat elkeen die met zelfdoding werd geconfronteerd 

dit er direct uitpikt en mee naar huis neemt (ook in een staander van allerlei soorten folders; bij 

de bakker of in cafés of waar dan ook). 

 

Inhoudelijk aanbod voor jongeren: offline/online/combinatie 
 

Heel opvallend:  

 

▪ ALLE jongeren beklemtonen het 

belang van effectief offline/face to 

face contact! 

• ALLE jongeren spreken ook over een combinatie 

van offline en online contacten. “ 

 

 

 

▪ Liefst zo breed mogelijk aanbod, noden en behoeften van jongeren verschillen van moment tot 

moment, van periode tot periode, dus hoe breder het aanbod; hoe meer jongeren  zal/kan bereikt 

worden  via verschillende wegen. 

 

Welk  face-to-face aanbod  vinden deze jongeren zinvol vanuit Werkgroep Verder?  

 

Lotgenotencontact organiseren vanuit Werkgroep Verder - Jongeren onder jongeren. 

 

Twee mogelijke invullingen van het face-to-face aanbod 

worden aangebracht: 

 

▪ Gespreksgroepen:  in functie van  krijgen van erkenning, 

begrip, wat is normaal?, herkenning ook,… Deze 

gespreksgroepen best zo plaatselijk, lokaal mogelijk 

organiseren, hierdoor  zo toegankelijk mogelijk maken 

zodat ook  min-18-jarigen er zelfstandig naar toe kunnen 

gaan. 

Bekendmaking + invulling van deze rouwgroepen is wel 

belangrijk; niet enkel ‘praten’ en rouwverwerking in de 

kijker zetten. 

“Je hebt ook iemand verloren, menselijk contact, empathie is toch 
veel belangrijker, blik of aanraking kan ook zoveel betekenen.”  
 

“Voor sommige jongeren is een aanraking 
en blik al te veel, dus zeker de 2 samen.” 
 

“Ik was 14. Ik had daar (rouwgroep) 
geen behoefte aan. Nu weet ik dat het 
meer is dan dat (praten) , je kan op je 
rug gaan liggen en mindfullness achtige 
dingen doen…Ik heb mij in muziek en 
hele andere aspecten geworpen en dat 
vond ik niet terug bij de rouwgroep toen, 
want ik vond daar niets van terug. Ik 
moest die psychologen niet hebben.” 
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▪ Jongerenactiviteiten organiseren: Niet per sé met de focus op praten of rouwverwerking, WEL 

samen activiteiten doen, iets doen. (samen naar de film gaan, bowlen, kerstfeestje, wandeling, 

over koetjes en kalfjes kunnen praten,…) Ook peers van de nabestaande jongeren moeten 

welkom zijn! 

Bekendmaking van het offline aanbod gebeurt best ook online via de website. 

 

Het ONLINE aanbod: 

 

Nood aan een goede website 

 

Een goede, duidelijke, verhelderende website is heel erg 

belangrijk. Volgens deze jongeren is dit het begin van 

alles. 

Een website moet simpel en zo duidelijk mogelijk zijn. 

De ingangspoort moet de soort steun zijn die een 

jongere zoekt, bijv. Zoek je lotgenotencontact; klik dan 

hier. (ook verwijzen naar offline aanbod!)  

OF een soort hulplijn op de site: “waar kan ik iets vinden 

of vragen...” 

De website van Werkgroep Verder moet in het aanbod 

zowel offline als online mogelijkheden vermelden. 

Zowel aanbod van Werkgroep Verder als aanbod voor 

jongeren door andere organisaties. 

 

Onlinecommunicatiemogelijkheden: 

 

Chat is zeker een goed idee maar werkt volgens een jongere niet als dit maar 1 keer per week wordt 

aangeboden. Onlinecommunicatie beantwoordt best aan de behoefte van het ‘nu’, van die specifieke 

nood van dat moment.  

 

Facebook krijgt dubbele connotaties. 

Enerzijds aantrekkelijk omwille van; 

▪ Info komt automatisch in tijdslijn waardoor dit een goede dagdagelijkse ondersteuning kan zijn. 

▪ Tof om te ‘kijken naar wat anderen delen en hierop zetten’ …maar zelf hierop iets delen, lijkt 

moeilijker te zijn.  (De ervaringen in het actie-onderzoek bevestigen dit helemaal!)  

Eerder negatieve associaties met Facebook zijn; onpersoonlijk, niet veilig, soms  negativiteit, 

anonimiteit is niet mogelijk… 

“Contact dat niet perse moet gaan over het rouwproces. Je kan ook gewoon met jongeren een uitstap 
doen, je kan gewoon jongere zijn. Je moet niet op een stoel zitten in een groep om er dan over te 
‘moeten’ spreken…Praten was voor mij een hele grote drempel.” 
 
“Je hebt sowieso verbinding, je moet het niet zeggen, je begrijpt elkaar zonder te zeggen, ik voel nu al 
verbinding met jullie hier. Ik wou gewoon normaal  zijn als jongere, maar toch gemis van begrip en van 
‘elkaar kunnen zien’ of  ‘ja  oke jij weet waar ik het over heb’ zonder dat we daar 2u lang over moeten 
praten.” 
 

“ Je zoekt online een manier om een weg te 

vinden ‘naar het doorgaan’. De weg die je 

zoekt, het doorgaan zit al ergens, dat hoeft 

er niet op, gewoon de weg naar. Een 

leiding naar de wegen. Welke wegen zijn er 

allemaal om waar ik mee zit terecht te 

kunnen. 

“En dan per regio…”  
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Rechtstreeks onlinecontact met lotgenoten, niet per sé altijd met of via een hulpverlener; komt hier 

naar voor als een mogelijke vorm van onlinecommunicatie. 

Suggestie hieromtrent: misschien een hulpverlener die de communicatie online volgt maar niet per se 

mee doet aan een onlinegespreksgroep. 

 

Opvallend ook hier: gericht op ‘verdergaan’ – vooruit gaan… 

Dit vertaalt zich online in: totaal geen interesse in online rouwkaarten, herinneringskaarten, 

herinneringssite… Integendeel zelfs. Dit geldt voor ALLE deelnemers!! 

Idee: eventueel wel getuigenissen op website maar NIET over het verdriet en gemis wel bijv. een 

getuigenis over hoe een offline rouwgroep een jongere heeft geholpen om weer verder te kunnen.  

 

Wie kan jongeren vooral steun bieden?  
 

Een vraag die moeilijk te beantwoorden valt voor deze jongeren. Rode draad is de nood en behoefte 
aan de soort steun zijn zo verschillend, van moment tot moment, dat een jongere iedere keer op zoek 
gaat naar ’iemand’ die dat  soort steun op dat moment kan bieden.  
 
Het is niet leeftijdsgebonden, het hangt af van wat je nodig hebt. 

Soms zijn dit leeftijdsgenoten, soms zijn dit lotgenoten, soms zijn dit volwassenen, ouders,… 

Het antwoord op deze vraag mondt uit in een pleidooi om in het aanbod van Werkgroep Verder zo 

breed mogelijk te gaan en vooral… het aanbod zo toegankelijk mogelijk aan te bieden zodat iedere 

jongere hier zelf uit kan kiezen. 

Vrienden/peers: 

▪ Niet gemakkelijk  voor vrienden om hiermee om te gaan. 

▪ Niet gemakkelijk ook voor nabestaande jongere om 

vrienden hierin te betrekken.  

▪ ‘Erbij horen, gewoon ergens zitten… bij vrienden’: blijft 

belangrijk. 

Ook hier brengen de jongeren het belang van preventie weer 

aan; 

▪ Actor school komt hier als de meest belangrijke en meest laagdrempelige actor uit. Zo goed als 

iedere leerplichtige jongere gaat naar school. 

▪ Preventie, psycho-educatie vanuit scholen; over rouw maar ook over bredere verlieservaringen vb. 

echtscheiding. 

 

Hierover is duidelijk eensgezindheid! 

“Het hangt van moment af van wie ik nood aan heb. Steun kan je van iedereen krijgen, het is maar zoeken 
van ok wie wil ik. Soms wil ik niemand, soms denk ik dat ik iemand wil en bedenk ik mij op het moment zelf 
van oei nee die wou ik niet. Soms accepteer ik steun van mijn vader, maar soms wil ik die niet.” 
“Ik heb niet het idee dat het met leeftijd te maken heeft, wel met de band dat je met iemand hebt. Op 
sommige momenten heb je iemand dichtbij nodig (mijn vrienden zijn het dichtste bij) (letterlijk en figuurlijk) 
en andere momenten iemand die er ver weg van staat.” 
“Als je zin hebt om te wenen, zoek je uit bij wie je kan wenen.  Je moet wel de persoon uitkiezen die er tegen 
kan. Dat is wel iets dat je zelf moet zoeken.” 
 

“Ik ben ervan overtuigd dat jongeren 
zelf kunnen kiezen. Er mag een aanbod 
zijn, liefst zo groot mogelijk. En je mag 
ook echt eens vallen en zelf worstelen.” 
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4.3    Enkele conclusies vanuit de focusgroepen  
 

Bij de methodologie voor de focusgroepen is bewust gekozen voor een zo congruent mogelijke aanpak 

en een gelijkaardige bevraging qua themata. Hierdoor werd het mogelijk om duidelijke verschillen of 

gelijkenissen te kunnen vaststellen. 

 

De data op zich verduidelijken reeds dat er zo goed als géén opvallende verschillen terug te vinden zijn 

tussen de standpunten van de experten en die van de nabestaande jongeren en hun peers. Eigenlijk 

bevestigen de bevindingen van de twee focusgroepen elkaar. 

 

Nabestaande jongeren van zelfdoding als een specifieke doelgroep: zowel de jongeren als de experten 

beschouwen jonge nabestaanden van zelfdoding als een apart te onderscheiden doelgroep die 

specifieke hulp en ondersteuning nodig heeft. Dit zowel omwille van hun leeftijd (en de hieraan 

verbonden kwetsbaarheid) als omwille van het specifieke van rouw na zelfdoding. 

 

Beide focusgroepdeelnemers hameren op het belang van preventie en kijken hiervoor in eerste 

instantie naar scholen en leerkrachten als belangrijke actoren in dit proces. Preventie wordt zowel 

door de jongeren als door de experten ingevuld op verschillende niveaus. Algemene preventie, nl. mee 

instaan voor een samenleving/cultuur waarin omgaan met verlies een plaats mag/kan krijgen versus 

specifieke preventie met de focus op het hanteren van rouw na zelfdoding.  

 

Enkel bij de experten kwam ook het thema van de postventie aan bod. Zelfdodingsgedachten bij 

nabestaande jongeren van zelfdoding is spijtig genoeg een herkenbaar gegeven. De experten 

beschouwen de postventie niet als een specifieke opdracht voor Werkgroep Verder, wel als een 

opdracht voor alle bestaande hulpverleningsactoren. Experten beklemtonen ook wel het belang om 

de geleverde inspanningen van de peers ten aanzien van hun vriend/vriendin positief te benoemen en 

de peers dus te bevestigen in de zo essentiële en kostbare rol die ze hierdoor vervullen voor de 

nabestaande jongere. 

 

Beide focusgroepen bevestigen het belang van nog meer bekendmaking van Werkgroep Verder en 

hun aanbod. Er is nog wel wat werk aan de winkel. 

 

Wat het aanbod van Werkgroep Verder voor nabestaande jongeren en hun peers betreft, komt 

overduidelijk tot uiting dat effectief face-to-face-contact - ‘er zijn’ - toch het meest essentiële blijkt te 

zijn zonder daarom het belang van online-aanbod te minimaliseren. Zowel jongeren als experten geven 

immers aan dat een blended aanbod de meest aangewezen keuze is.  

 

Wat offline aanbod betreft, geven jongeren expliciet aan dat ‘praten over’ geen goed ‘lokmiddel’ is 

voor jongeren, integendeel zelfs. Activiteiten organiseren, samen dingen ‘doen’; dat trekt jongeren 

echt aan. Ook experten brengen dit in, ‘creativiteit aanboren’ wordt hiertoe als concretisering 

aangebracht. Gelijkaardige, aanvullende suggesties dus. 

 

Online lijkt het volgens beide focusgroepdeelnemers aangewezen om ook hier een zo breed mogelijk 

aanbod uit te werken waaruit jongeren kunnen kiezen. Een krachtige, verduidelijkende website is 

volgens iedereen wel een heel belangrijke ingangspoort.   
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5 Conclusies en aanbevelingen: behoeften van jonge 

nabestaanden na zelfdoding en hun peers  

 

In dit hoofdstuk worden de conclusies uit de drie onderzoeksluiken (de online bevraging bij jonge 
nabestaanden en hun peers – het actie-onderzoek bij jonge nabestaanden – de focusgroepen met 
experts en jonge nabestaanden) als volgt samengebracht: 
▪ drie clusters van behoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding en hun peers; 
▪ drie eindconclusies. 
 

5.1 Drie clusters van behoeften van j onge 

nabestaanden en noden van hun peers 

Door het samenvoegen van de resultaten uit de verschillende onderzoeksluiken, zijn duidelijk  een 
aantal clusters van noden en behoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding te onderscheiden.  
 

Op eigen kracht 
 
Een eerste cluster heeft betrekking op de uitdaging dat jonge nabestaanden op eigen kracht (zonder 
dienst- of hulpverlening) aan de slag (willen) gaan met het verlies en met hun verdere leven. Hierbij 
kan een onderscheid  gemaakt worden tussen zelf aan de slag gaan of met anderen aan de slag gaan. 
Beide behoeftecategorieën kunnen op verschillende manieren ingevuld worden. 
 

Zelf alleen aan de slag gaan, omvat vaak volgende zaken: 
 

▪ ontspanning en afleiding zoeken; 
▪ creatief bezig zijn (bv, muziek luisteren of maken);  
▪ tijd nemen om stil te staan bij het verlies; 
▪ verbinding zoeken met de overledene. 

 
Nabestaande jongeren van zelfdoding geloven dus in hun eigen kracht. Ze gaan er van uit dat het 
rouwen na zelfdoding vooral het ‘door-leven’ is van een persoonlijk proces, met vallen maar vooral 
met opstaan, ondanks de zware emotionele rollercoaster die het hoe dan ook is. 
 

Nabestaande jongeren willen ook met anderen, liefst met lotgenoten en  peers, aan de slag 

gaan om de zelfdoding te kunnen hanteren. Vaak krijgt dat ‘aan de slag gaan’ vorm op volgende 

manieren: 
 

▪ Ontspanning en afleiding zoeken door vrienden op te zoeken en/of samen iets te doen;  
▪ Betrokkenheid ervaren van anderen bij het verlies: 

o Een luisterend oor vinden in hun directe omgeving. Kunnen en mogen ventileren, mogen 

vertellen over het verdriet, over herinneringen, over het nu, over de toekomst,... 

o Begrip ervaren en zich hierdoor gesteund voelen en weten. 

o Nabijheid ervaren, vooral in concrete, directe contacten maar ook via digitale communicatie. 

o Geen ‘cliché-opmerkingen’ krijgen die het persoonlijke van het eigen rouwproces ondermijnen. 

Dit creëert afstand in plaats van betrokkenheid. 
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Nabestaande jongeren van zelfdoding geloven aldus ook in de kracht van de persoonlijke omgeving. 

Ze hebben nood aan ondersteuning vanuit hun omgeving, voornamelijk peers, als bron van 

ontspanning/afleiding maar zeker ook als een emotionele steunfiguur waar ze telkens op kunnen 

terugvallen bij het omgaan met het verlies.  

 

Ondersteuning 
 
Een tweede cluster heeft betrekking op de nood aan ondersteuning die zich op drie niveaus kan 
situeren, met name nood aan informatieve ondersteuning, nood aan ondersteuning door een 
hulpverlener en/of nood aan ondersteuning door lotgenoten. Elk niveau kan op verscheidene 
manieren ingevuld worden. 
 

Jonge nabestaanden hebben nood aan informatie: 
 

▪ Jonge nabestaanden geven in eerste instantie aan nood te hebben aan een duidelijk website over 
rouwen na zelfdoding voor jonge nabestaanden. Deze website dient verscheidene elementen te 
omvatten zodat er een breed aanbod is waaruit de jongeren zelf kunnen kiezen naargelang hun 
voorkeur, waaronder: 

o Algemene informatie over rouwen na zelfdoding bij jongeren: er moet een plaats voorzien 
zijn waar de meest voorkomende vragen van jongeren op een correcte en duidelijke 
manier beantwoord worden; 

o Er dienen links aanwezig te zijn naar eventueel aanvullende/interessante literatuur/sites; 
o Er moet informatie te vinden zijn over beschikbare offline en online hulpverlenings-

mogelijkheden (inclusief link/contactgegevens); 
o Hoopvolle getuigenissen waarbij de focus ligt op ‘hoe verder gaan na het verlies’ vormen 

ook een belangrijk element waar jonge nabestaanden naar op zoek zijn. 
▪ Er moet geen extra energie gestoken worden in een herinneringssite of online rouwkaarten daar 

jongeren dit reeds gebruiken via bestaande online-kanalen. 
▪ Er is geen nood aan een uitgebreide informatieve brochure of folder. Wat wel kan is een kleine 

bladwijzer of postkaart met een duidelijke link naar website en/of hulpverleningsmogelijkheden. 
▪ Jeugdwerk, artsen en scholen zijn belangrijke doorverwijzers die jongeren bij het juiste aanbod 

kunnen brengen. 
 

Jonge nabestaanden van zelfdoding worden binnen de drie onderzoeksluiken duidelijk als een apart te 
onderscheiden doelgroep benoemd die specifieke informatieve ondersteuning nodig heeft over rouw 
na zelfdoding. Een krachtige, verduidelijkende website met een ruim aanbod voor jonge nabestaanden 
wordt aan gegevens als een heel belangrijk startpunt. 
 

Jonge nabestaanden hebben nood aan hulpverlening 
 

▪ Jonge nabestaanden verkiezen individueel contact met een hulpverlener boven groepscontact: 
o Dit contact kan verlopen via face-to-facehulp (heeft een lichte voorkeur) 
o of via mail of chat 

▪ Als het ‘gezin in rouw is’, kan school een stabiele factor zijn waar jongeren terecht kunnen. 
Leerkrachten kunnen hierin een belangrijke ondersteunende rol spelen. 

 
Binnen huidig onderzoek komt naar voor dat effectief face-to-face-contact voor jonge nabestaanden 

het meest essentiële blijkt te zijn zonder het belang van online-aanbod te minimaliseren. Zowel 

jongeren als experten geven aan dat een blended aanbod de meest aangewezen keuze is.  
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Jonge nabestaanden hebben nood aan contact met lotgenoten (= jonge-nabestaanden) 
 

▪ Contact met lotgenoten kan online via: 
o een chat gemonitord door een hulpverlener (hoeft niet actief tussen te komen); 
o een forum dat 24/24 beschikbaar is en waarop lotgenoten kunnen reageren op posts van 

andere jonge nabestaanden. 
▪ Jonge nabestaanden zullen eerder ‘lezen’ dan ‘zelf bijdragen’ waardoor het een uitdaging is om 

dynamiek binnen deze online kanalen te krijgen. 
▪ Contact met lotgenoten kan daarnaast ook offline. Jonge nabestaanden verkiezen hierbij een focus 

op herstel/verder. Dit kan via: 
o gespreksgroepen gemonitord door een hulpverlener; 
o bredere activiteiten voor nabestaande en zijn/haar peers. Activiteiten organiseren, samen 

dingen ‘doen’: dat trekt jongeren aan. 
 

Jonge nabestaanden hechten belang aan contact met lotgenoten, jonge nabestaanden die in een 
gelijkaardige situatie verkeren en hen vaak beter begrijpen dan hun eigen omgeving.  
 

Preventie 
 

Een derde cluster die sterk naar voor kwam binnen de drie onderzoeksluiken is dat er een duidelijke 
nood lijkt te zijn aan preventie, en dit op verschillende niveaus. 

 

▪ Algemeen: nabestaanden, peers en experts vinden het belangrijk dat er een klimaat geschapen 
wordt waar ‘omgaan met emoties’ en ‘omgaan met verlies’ sterker aan bod kunnen komen. 

▪ Specifiek: experten rouwverwerking wijzen op het belang van deskundigheidsbevordering rond 
signaalherkenning suïcidaliteit.  

▪ Belangrijke partners moeten betrokken worden, en moeten richtlijnen krijgen met betrekking tot 
het hanteren van rouw na zelfdoding (maar zeker ook met betrekking tot opvang en correcte 
doorverwijzing): 

o huisartsen; 
o scholen; 
o ouders; 
o jeugdwerk. 

 

Daarenboven: specifieke noden van peers van jonge nabestaanden 
 

Naaste deze drie clusters van noden en behoeften van jonge nabestaanden kunnen ook wat de noden 
en behoeften van de peers van de nabestaande jongeren betreft, een aantal zaken opgemerkt 
worden op basis van de onderzoeksluiken.  
 

▪ Wat zij willen doen/of reeds doen: 
o Afleiding: de peers willen de nabestaande jongere ondersteunen door samen zaken te 

doen als afleiding. 
o Daarnaast willen zij ook ondersteuning bieden aan de nabestaande jongere, dit door er 

voor hen te zijn en een luisterend oor te bieden zowel offline als online. 
▪ Zij hebben echter ook een aantal noden/behoeften: 

o Net zoals de jonge nabestaanden hebben zij nood aan duidelijke informatie over rouw na 
zelfdoding bij jongeren 

o Daarnaast wensen zij ook graag handvaten/richtlijnen te ontvangen van hoe ze de 
nabestaande jongeren het best kunnen helpen 

o Zij zijn ook vragende partij voor een één-op-één contact (face-to-face, bellen of chatten) 
met een hulpverlener. 
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5.2   Drie eindconclusies  voor Werkgroep Verder 

Op basis van de resultaten van bovenstaand onderzoeksdrieluik en de drie clusters van behoeften 

van jonge nabestaanden na zelfdoding en hun peers kunnen een 3-tal eindconclusies geformuleerd 

worden die voor Werkgroep Verder belangrijke krijtlijnen kunnen zijn in het uitwerken en 

ontwikkelen van een specifiek aanbod voor jongere nabestaanden. 

 

Ondersteuning van jonge nabestaanden is een En-En verhaal 
 
Jonge nabestaanden na zelfdoding hebben behoefte aan zowel een online als offline aanbod in de 

ondersteuning van hun rouwproces met enige voorkeur voor ‘offline’ contacten met lotgenoten, 

vrienden en hulpverleners. Dit aanbod dient specifiek op maat van jongeren te zijn (dus niet in 

combinatie met een aanbod voor volwassenen), en bovendien zowel in te gaan op het verwerken van 

het verlies als op het verder leven zonder de overledene. Het onderzoek leert dat binnen het online 

groepsaanbod de uitdaging erin bestaat om voldoende dynamiek tussen de lotgenoten-deelnemers te 

creëren. 

 

Voorkeur voor diversiteit aan ondersteuning 
 
Wanneer jonge nabestaanden na zelfdoding willen (ver)werken rond en stilstaan bij het verlies van 

hun dierbare, dan geven zij de voorkeur aan een één-op-ééngesprek met een hulpverlener of vriend. 

Ze verwachten dan begrip van de ander, nabijheid en een luisterend oor. Rouwen betekent voor jonge 

nabestaanden ook focussen op hoe verder te gaan met hun leven. Een website kan hen daarbij 

informeren over hoe een rouwproces na zelfdoding verloopt, alsook over het beschikbare hulpaanbod. 

Hoopvolle getuigenissen mogen hierbij niet ontbreken. Lotgenoten blijven belangrijk om te praten 

over het verlies, maar vooral het gevoel van verbondenheid met andere lotgenoten vinden jonge 

nabestaanden na zelfdoding belangrijk. Zij willen graag met andere lotgenoten deelnemen aan een 

brede waaier aan activiteiten die niet in het bijzonder hoeven te focussen op de verlieservaring. 

 

Aandachtspunten bij specifieke doelgroepen 
 
Vrienden bieden graag een luisterend oor of zorgen voor afleiding wanneer hun nabestaande-vrienden 

daar behoefte aan hebben. Deze peers hebben daarbij nood aan specifieke informatie over rouwen na 

zelfdoding en concrete handvatten over hoe ze de ondersteuning van hun vrienden best aanpakken. 

Zij willen daarover graag direct (telefonisch of chat) contact met een hulpverlener. De groep 14-18-

jarige nabestaanden na zelfdoding en hun vrienden bleek moeilijk te bereiken in het onderzoek. Dit 

benadrukt het belang van een goede doorverwijzing en toeleiding naar het aanbod voor deze jonge 

nabestaanden door o.a. ouders, betrokken leerkrachten, hulpverleners en hun omgeving. 
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Bijlage 1: De vragenli jst van de onlinebevraging   

Wat als jongeren iemand verliezen door zelfdoding?  

Werkgroep Verder is een organisatie die zich al jaren inzet voor nabestaanden na zelfdoding. 
Momenteel onderzoeken we de ondersteuningsbehoeften van jonge nabestaanden na zelfdoding en 
hun vrienden. Hiervoor kunnen we jouw hulp gebruiken.  
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 minuten. Jouw antwoorden blijven anoniem en 
zullen vertrouwelijk verwerkt worden.  
We hopen zoveel mogelijk jongeren te bereiken om ons onderzoek zo krachtig mogelijk te maken. 
We zijn alvast zeer dankbaar voor jouw bijdrage. Indien je nog verdere inlichtingen wenst of dit 
onderzoek wilt bespreken, aarzel niet ons te contacteren.  
Werkgroep Verder (in samenwerking met Arteveldehogeschool en Cera) 
E-mail: sara.vanrossem@passant.be  
Telefoon: 016/60.99.99 
 
Twee vragenlijsten over hetzelfde thema 
Er zijn twee vragenlijsten: eentje voor jongeren die zelf iemand verloren door zelfdoding en eentje 
voor vrienden van deze jongeren. Als dit van toepassing is voor jou, vul dan na het verzenden nog 
een tweede keer de vragenlijst in. 

Ik heb zelf iemand verloren door zelfdoding  

Een vriend of vriendin van me heeft iemand verloren door zelfdoding  
 

De onlinebevraging bij  de nabestaanden 
 
Wat als jongeren iemand verliezen door zelfdoding? 
Bevraging voor jongeren die iemand verloren door zelfdoding 

 
Fijn dat jij even de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Je bent iemand belangrijk verloren door 
zelfdoding. Je zocht misschien al manieren die je kunnen helpen bij dit verlies. Werkgroep Verder, de 
organisatie voor nabestaanden na zelfdoding, onderzoekt met deze enquête hoe deze unieke 
zoektocht voor jou en andere nabestaanden verliep tot nu toe.  

 

Jouw ervaringen  
Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel jouw eigen ervaringen. Dankjewel om deze ervaringen 
te willen delen. 
 
Vraag 1: Hoe heb je jouw rouwproces tot nu toe ervaren? (open vraag) 
Vraag 2: Wat en/of wie heeft je geholpen kort na het overlijden? (open vraag) 
Vraag 3: Wat en/of wie heb je gemist kort na het overlijden? Waar had je nood aan? (open vraag) 
Vraag 4: Wat hielp er toen niet? (open vraag) 
Vraag 5: Ondertussen is er misschien al wat tijd voorbij gegaan sinds het overlijden. Wat en/of wie 
helpt nu? (open vraag) 
Vraag 6: Wat en/of wie mis je nu? (open vraag) 
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Waarmee zou Werkgroep Verder je kunnen helpen? 
 
Werkgroep Verder heeft enkele ideeën om te ontwikkelen voor jonge nabestaanden. We willen 
echter graag van jou horen wat jou het meeste aanspreekt. In wat volgt vragen we jou om telkens te 
kiezen uit twee opties. Kies je graag voor allebei? Of voor geen enkel? Dat kan ook.  
 
Vraag 7: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Anoniem chatten met een hulpverlener  

Anoniem chatten met mensen die ook een persoon verloren door zelfdoding  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 8: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

E-mailen met een hulpverlener of vertrouwenspersoon  

Een anoniem online forum waar je zelf je verhaal kan delen  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 9: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een groepsgesprek met een hulpverlener.  

Een individueel gesprek met een hulpverlener  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 10: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een website over rouwen in het algemeen (met online rouwkaarten, literatuurtips, 
gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen...)  

Een website over rouwen na zelfdoding (met online rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, 
tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen...)  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 11: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een folder met info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na 
zelfdoding  

Online info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding  
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Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 12: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) over de overleden persoon, dat wordt 
begeleid door een hulpverlener  

Een groepsgesprek met vrienden, dat wordt begeleid door een hulpverlener  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 13: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Chatten met vrienden over verlies  

Chatten met lotgenoten die ook een persoon verloren door zelfdoding  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 14: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

E-mailen of chatten met een hulpverlener of een vertrouwenspersoon  

Een gesprek met een hulpverlener of een vertrouwenspersoon  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 15: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Op kamp gaan met lotgenoten om samen plezier te maken en waar ook ruimte is voor het 
verlies  

Het verlies voor jezelf houden  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 16: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Afleiding zoeken in een hobby, plezier maken met vrienden,...  

Tijd voor jezelf om stil te staan bij het verlies  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
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Waarmee zou jij geholpen zijn? 
Vraag 17: Waar zou je vooral mee geholpen zijn in het omgaan met je verlies? Wat zouden je 
vrienden, school, familie, hulpverleners en/of Werkgroep Verder kunnen doen voor je? Geef gerust 
vrijuit jouw mening over wat voor jou zou kunnen werken. (open vraag) 

 

Om te eindigen, wat vragen over jouw situatie  
 

Vraag 18: Wie heb je verloren door zelfdoding? Je hoeft geen naam op te schrijven, maar wel het 
soort band of relatie je had met deze persoon, zoals je lief, je vader, je beste vriend, je buurman,... 
(open vraag) 
Vraag 19: In welk jaar is deze persoon overleden?  
Vraag 20: Wat is jouw geboortejaar?  
Vraag 21: Wat is jouw geslacht?  

Man  

Vrouw  

X  
 
Vraag 22: Wat is jouw school- en/of werksituatie? Omschrijf wat je studeert of wat je werksituatie is 
(open vraag) 
Vraag 22: Wat is je hoogste behaalde diploma, of wat ben je nu aan het studeren?  

ASO (Algemeen Secundair Onderwijs)  

TSO (Technisch Secundair Onderwijs)  

BSO (Beroepsecundaire Onderwijs)  

BuSO (Buitengewoon Secundair onderwijs)  

Hogeschoolopleiding  

Universitaire opleiding  

Anders:  
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De onlinebevraging bij  de peers  
 
Wat als jongeren iemand verliezen door zelfdoding? 
Bevraging voor vrienden van jongeren die iemand verloren 
door zelfdoding 
Fijn dat jij even de tijd neemt om deze enquête in te vullen. Jouw vriend of vriendin verloor iemand 
door zelfdoding. Je zocht misschien al manieren om hem of haar te helpen bij dit verlies. Ook jij 
merkte misschien op dat je hier hulp bij kan gebruiken. Werkgroep Verder, de organisatie voor 
nabestaanden na zelfdoding, onderzoekt met deze enquête hoe deze unieke zoektocht voor jou en 
jonge nabestaanden er uitziet. Mogelijks hielp je meerdere vrienden die iemand verloren door 
zelfdoding. Voor deze enquête vragen we je om vanuit één situatie de vragen in te vullen.  
 
Vraag 1: Wat deed je om jouw vriend of vriendin te helpen kort na het overlijden? (open vraag) 
Vraag 2: Wat vond je moeilijk (kort na het overlijden)? Welke hulp had je zelf kunnen gebruiken? 
(open vraag) 
Vraag 3: Ondertussen is er misschien wat tijd voorbij gegaan sinds het overlijden. Wat doe je nu om 
te helpen? (open vraag) 
Vraag 4: Wat vind je nu moeilijk in het helpen? Welke hulp zou je zelf kunnen gebruiken? (open 
vraag) 

 

Waarmee zou Werkgroep Verder je kunnen helpen? 
Werkgroep Verder wil nieuwe dingen ontwikkelen voor vrienden van mensen die iemand verloren 
door zelfdoding. We willen graag van jou horen wat jou het meeste aanspreekt. In wat volgt vragen 
we jou om telkens te kiezen uit twee opties. Kies je graag voor allebei? Of voor geen enkel? Dat kan 
ook. 
 
Vraag 5: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Anoniem chatten met een hulpverlener  

E-mailen met een hulpverlener  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 6: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een groepsgesprek begeleid door een hulpverlener  

Chatten met vrienden over het verlies begeleid door een hulpverlener  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 7: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een individueel gesprek met een hulpverlener of een vertrouwenspersoon  
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Een anoniem online forum waar je zelf je verhaal kan delen of vragen kan stellen  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 8: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een website over rouwen in het algemeen (met online rouwkaarten, literatuurtips, 
gedichten, tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen…)  

Een website over rouwen na zelfdoding (met online rouwkaarten, literatuurtips, gedichten, 
tekstjes, muziek, foto’s, films, getuigenissen…)  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 9: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een folder met info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na 
zelfdoding  

Online info en verwijzingen naar ondersteuningsmogelijkheden over rouwen na zelfdoding  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 10: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Een gesloten forum (zoals een Facebookgroep) over de overleden persoon, dat wordt 
begeleid door een hulpverlener  

Een groepsgesprek met vrienden, dat wordt begeleid door een hulpverlener  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
 

Vraag 11: Waarmee zou jij geholpen zijn? Kies één van deze opties. Of kies voor allebei, of voor geen 
van beide. 

Zorgen voor afleiding voor jouw vriend of vriendin: samen naar een fuif, een hobby 
uitoefenen, joggen, gamen,...  

Af en toe vragen hoe het gaat en of je vriend of vriendin wil praten over het verlies  

Allebei  

Geen van beide interesseren me  
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Waarmee zou jij geholpen zijn? 
Vraag 12: Waar zou je mee geholpen zijn bij het helpen van je vriend(in) die iemand verloor door 
zelfdoding? Wat zouden jouw vrienden, school, familie, hulpverleners of Werkgroep Verder kunnen 
doen voor je? Geef gerust vrijuit jouw mening over wat voor jou zou kunnen werken. (open vraag) 

 

Om te eindigen, wat vragen over jouw situatie  
Vraag 13: Wie heeft je vriend(in) verloren door zelfdoding? Je hoeft geen naam op te schrijven, maar 
wel het soort band of relatie die deze persoon had met hem of haar, zoals het lief, de vader, de beste 
vriend, de buurman,... (open vraag) 
Vraag 14: In welk jaar is deze persoon overleden?  
Vraag 15: Hoe oud is je vriend(in) die iemand verloor door zelfdoding?  
Vraag 16: Wat is jouw geboortejaar?  
Vraag 17: Wat is jouw geslacht?  

Man  

Vrouw  

X  
 

Vraag 18: Wat is jouw school- en/of werksituatie? Omschrijf wat je studeert of wat je werksituatie is 
(open vraag) 
Vraag 19: Wat is je hoogste behaalde diploma, of wat ben je nu aan het studeren?  

ASO (Algemeen Secundair Onderwijs)  

TSO (Technisch Secundair Onderwijs)  

BSO (Beroepsecundaire Onderwijs)  

BuSO (Buitengewoon Secundair onderwijs)  

Hogeschoolopleiding  

Universitaire opleiding  

Anders:  
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Bijlage 2: De bevragingen bij  het actie -onderzoek 

 

Bevraging 1 –  Deelnemers voor deelname 

 

Wat verwacht je? 

Je gaat aan een online activiteit deelnemen over het verlies van iemand aan zelfdoding. Deze 
activiteit wordt ondersteund door Werkgroep Verder. Werkgroep Verder wil een aanbod voorzien 
voor jonge nabestaanden na zelfdoding en hun vrienden. 

Hieronder volgen enkele vragen over je verwachtingen. Het invullen van de vragenlijst duurt niet 
lang. Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel jouw eigen ervaringen en verwachtingen. Je 
antwoorden blijven anoniem en zullen vertrouwelijk verwerkt worden.  

We hopen zoveel mogelijk jongeren te bereiken om ons onderzoek zo krachtig mogelijk te maken. 
We zijn alvast zeer dankbaar voor jouw bijdrage. Indien je nog verdere inlichtingen wenst of dit 
onderzoek wilt bespreken, aarzel niet ons te contacteren.  

Werkgroep Verder (in samenwerking met Arteveldehogeschool en Cera) 
E-mail: sara.vanrossem@passant.be  
Telefoon: 016/60.99.99 

Vraag 1: Wat ga je doen?  

Aan welke activiteit, ondersteund door Werkgroep Verder, zal je deelnemen? 

o Ik zal deelnemen aan een Facebookgroep met andere nabestaanden na 

zelfdoding (onbekenden voor mij)  

o Ik zal deelnemen aan een Facebookgroep bestaande uit vrienden en familie van 

iemand na zelfdoding (bekenden voor mij)  

o Ik zal deelnemen aan een chatgesprek met andere nabestaanden na zelfdoding 

(onbekenden voor mij)  

o Ik zal deelnemen aan een chatgesprek met vrienden en familie van iemand na 

zelfdoding (bekenden voor mij)  

o Anders:  
Vraag 2: Wat verwacht je ervan?  

 

Bedankt! 
We gaan aan de slag met jouw antwoorden en hopen zo een betere ondersteuning te kunnen bieden 
aan jongeren die iemand verloren door zelfdoding en hun vrienden. 
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Wil je graag iemand spreken? 

Indien je deze bevraging graag met iemand bespreekt kan je terecht bij de persoon die je 
deze enquête leerde kennen, een vertrouwenspersoon of deze organisaties: * Werkgroep 
verder (contactpersoon: sara.vanrossem@passant.be of tel 016/60.99.99) * Tele-Onthaal (tel 
106 of www.tele-onthaal.be) * Awel Kinder- en Jongerentelefoon (tel 102 of www.awel.be) 
* Zelfmoordlijn (tel 1813 of www.zelfmoord1813.be) * Jongeren Advies Centrum 
(www.jac.be) * Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in jouw buurt: 
www.geestelijkgezondvlaanderen.be Dankjewel voor jouw medewerking. We wensen jou 
veel sterkte toe. 

Je kan hier je e-mailadres of telefoonnummer achterlaten als je wil dat we je 
contacteren of verder in gesprek te gaan.  

(We zullen deze gegevens voor niets anders gebruiken)  

 
Indien je graag op de hoogte wordt gehouden van de resultaten van dit onderzoek kan 
je hier je mailadres achterlaten:  

(We zullen deze gegevens voor niets anders gebruiken)  

 
Bevraging 2 –  Deelnemers na deelname 
 

Wat vond je er van? 

Je hebt zonet aan een online activiteit deelgenomen over het verlies van iemand aan zelfdoding. 
Deze activiteit werd ondersteund door Werkgroep Verder. Werkgroep Verder wil een aanbod 
voorzien voor jonge nabestaanden na zelfdoding en hun vrienden. 

Hieronder volgen enkele vragen over je ervaringen. Het invullen van de vragenlijst duurt niet lang. 
Er zijn geen goede of foute antwoorden, enkel jouw eigen ervaringen. Jouw antwoorden blijven 
anoniem en zullen vertrouwelijk verwerkt worden.  

We hopen zoveel mogelijk jongeren te bereiken om ons onderzoek zo krachtig mogelijk te maken. 
We zijn alvast zeer dankbaar voor jouw bijdrage. Indien je nog verdere inlichtingen wenst of dit 
onderzoek wilt bespreken, aarzel niet ons te contacteren.  

Werkgroep Verder (in samenwerking met Arteveldehogeschool en CERA) 
E-mail: sara.vanrossem@passant.be  
Telefoon: 016/60.99.99 

Vraag 1:  

o Ik heb deelgenomen aan een Facebookgroep met andere nabestaanden na 

zelfdoding (onbekenden voor mij)  

o Ik heb deelgenomen aan een Facebookgroep bestaande uit vrienden en familie 

van iemand na zelfdoding (bekenden voor mij)  

o Ik heb deelgenomen aan een chatgesprek met andere nabestaanden na 

zelfdoding (onbekenden voor mij)  

o Ik heb deelgenomen aan een chatgesprek met vrienden en familie van iemand na 

zelfdoding (bekenden voor mij)  

o Anders:  
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o  
Vraag 2: Werden je verwachtingen ingelost?  

Formuleer maximum drie verwachtingen en vermeld of ze al dan niet ingelost werden. 

 
Vraag 3: Wat betekende dit gesprek voor jou?  

Geef een score van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niets is en 10 heel veel.  

 
Beschrijf hier waarom je er veel of weinig aan hebt gehad, en geef eventuele suggesties tot 
aanpassing. 

 
 

Bedankt! 
We gaan aan de slag met jouw antwoorden en hopen zo een betere ondersteuning te kunnen 
bieden aan jongeren die iemand verloren door zelfdoding en hun vrienden. 

 
Wil je graag iemand spreken? 
Indien je deze bevraging graag met iemand bespreekt kan je terecht bij de persoon die je 
deze enquête leerde kennen, een vertrouwenspersoon of deze organisaties: * Werkgroep 
verder (contactpersoon: sara.vanrossem@passant.be of tel 016/60.99.99) * Tele-Onthaal (tel 
106 of www.tele-onthaal.be) * Awel Kinder- en Jongerentelefoon (tel 102 of www.awel.be) 
* Zelfmoordlijn (tel 1813 of www.zelfmoord1813.be) * Jongeren Advies Centrum 
(www.jac.be) * Een Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in jouw buurt: 
www.geestelijkgezondvlaanderen.be Dankjewel voor jouw medewerking. We wensen jou 
veel sterkte toe. 

Je kan hier je e-mailadres of telefoonnummer achterlaten als je wil dat we je 
contacteren of verder in gesprek te gaan.  

(We zullen deze gegevens voor niets anders gebruiken)  

 
Indien je graag op de hoogte wordt gehouden van de resultaten van dit onderzoek kan 
je hier je mailadres achterlaten:  

(We zullen deze gegevens voor niets anders gebruiken)  
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Bevraging 3 -  Moderator -  voor deelname 

Wat verwacht je ervan als ondersteuner? 

Vraag 1: Je hebt plant een online activiteit over het verlies van iemand aan zelfdoding. 
Welke?  

o Facebookgroep voor nabestaanden na zelfdoding (onbekenden voor elkaar)  

o Facebookgroep bestaande uit vrienden en familie van iemand na zelfdoding 

(bekenden voor elkaar)  

o Groeps-chatgesprek van nabestaanden na zelfdoding (onbekenden voor elkaar)  

o Groeps-chatgesprek van vrienden en familie van iemand na zelfdoding 

(bekenden voor elkaar)  

o Anders:  
Vraag 2: Wat verwachten de deelnemers ervan denk je?  

Omschrijf welke verwachtingen de deelnemers zullen hebben volgend jou. 

 
Vraag 3: Wat verwacht jij ervan?  

Omschrijf jouw verwachtingen als ondersteuner. 
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Bevraging 4 –  Moderator na deelname 
 

Wat vond je er van als ondersteuner? 

Vraag 1: Je hebt zonet een online activiteit begeleid over het verlies van iemand aan 
zelfdoding. Welke?  

o Ik heb een Facebookgroep ondersteund van nabestaanden na zelfdoding 

(onbekenden voor elkaar)  

o Ik heb een Facebookgroep ondersteund bestaande uit vrienden en familie van 

iemand na zelfdoding (bekenden voor elkaar)  

o Ik heb een groeps-chatgesprek ondersteund van nabestaanden na zelfdoding 

(onbekenden voor elkaar)  

o Ik heb een groeps-chatgesprek ondersteund van vrienden en familie van iemand 

na zelfdoding (bekenden voor elkaar)  

o Anders:  

 
Vraag 2: Wat betekende het voor deelnemers? Hadden ze er iets aan?  

Geef een score van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niets is en 10 heel veel. Geef een score voor 
het geheel, niet per individu. 

 
 

Omschrijf welke verwachtingen de deelnemers hadden volgend jou en of deze wel of niet werden 
ingelost. 

 
Vraag 3: Werden jouw verwachtingen als ondersteuner ingelost?  

Geef een score van 0 tot 10, waarbij 0 helemaal niets is en 10 heel veel.  

 
Omschrijf jouw verwachtingen als ondersteuner en geef aan of deze wel of niet werden ingelost. 

 


