
Opzettelijke zelfverwonding: Behandeling en preventie in Vlaanderen 

Gedetailleerd budgetplan 

 

2015 

 
Interventiestudie werd opgestart. Niet enkel de therapeuten zijn gevonden die meewerken aan de 

studie maar ook het grootste deel van de jongeren die we willen helpen zijn geïdentificeerd, ook het 

maatschappelijk debat werd gelanceerd, met veel media-aandacht als gevolg.  

Op 14/12/2015 vond een eerste studiedag plaats met afstemming van de CLB’s rond de 

problematiek. 

Budget: 5000 euro (budgettering 2015 is afgerond, met dank aan Ronde Tafel Aarschot en 

privésponsoring) 

 

 

 

2016 

 
-Verderzetting Interventiestudie Opzettelijke zelfverwonding: Behandeling van 300 jongeren in 

Vlaanderen (einde afname November 2016 – analyses&publicaties 2017 – valorisatie 2018 )           

Budget: 4500 euro 

- Opstart Integrale jeugdzorg/jeugdinstellingen (afnames voorjaar 2016 – analyses 2017 – 

terugkoppeling 2018). Target= 4 settings; 150 jongeren en 15 hulpverleners. 

Budget: 7500 euro 

- Maatschappelijke dienstverlening: 

1) Bekendmaking thema in media & maatschappelijk debat 

2) Opstart Lotgenotenvereniging (1 maart 2016) met bouw website en eerste campagne 

3) Scholencampagne Te Gek? (voorjaar 2016) 

4) Studiedagen, bv 5 feb 2016: Studiedag voor hulpverleners Vlaanderen  

5) Afstemming met CLB’s (voorjaar 2016 centraal overleg)  

Budget: 3000 euro 

 

Totaalbudget 2016: 15.000 euro 

 

 

 



2017 
 

-Preventieproject scholen: vertaling en introduceren van preventiepakket SOSI (= Amerikaans 

programma specifiek voor preventie van zelfverwondend gedrag of ZVG). Vergelijking van outcome 

met algemeen preventieproject welbevinden en coping. Target = 10 scholen (+-3000 jongeren) 

Budget: 13000 euro (gespreid over 2 jaar) 

- Evaluatie van behandeling ZVG in kinderpsychiatrische diensten. Target = 2 settings, 150 patiënten. 

Analyses in 2018 en terugkoppeling naar praktijk. Budget:  6000 euro (gespreid over 2 jaar) 

 

- Maatschappelijke dienstverlening: 

1) Verdere bekendmaking thema in media & maatschappelijk debat 

2) Ondersteuning van de Lotgenoten  

Budget:  1000 euro 

3) Online ondersteuning van ouders van jongeren die zichzelf verwonden (in samenwerking met 

Cornell University): webinars en begeleide discussiegroepen voor ouders  

Budget: 7000 euro 

4) Internationaal congres, voorafgegaan door klinische workshops door o.a. Barent Walsh, Whitlock, 

Gratz, …. (dit zijn dé internationale experts in de behandeling van zelfverwonding)= juni 2017 

Budget: 3000 euro 

Totaalbudget 2017: 30.000 euro 

  



2018 

 
- Valorisatie:  

Omwille van het grote maatschappelijke belang van de studie en de aanpak, willen we de financiële 

drempels voor de doelgroepen wegnemen. Daarom zouden we graag de valorisatie garanderen door 

het voor alle  betrokkenen gratis aan te bieden 

 

1) Terugkoppeling van de resultaten van de interventiestudie d.m.v.  workshops, studiedagen en de 

publicatie van een boek 

Budget: 1500 euro 

2) Terugkoppeling van de resultaten rond attitudes en struikelblokken in de integrale jeugdzorg: 

presentaties/ actieplan  

Budget: 2000 euro 

3) Terugkoppeling van de resultaten van het preventieproject: gratis ter beschikking stellen van de 

resultaten voor scholen en CLB’s 

Budget: 5000 euro 

4) Terugkoppeling van de resultaten van de residentiële behandeling: Opstart van een 

expertisecentrum (cfr. eetexpert.be rond eetstoornissen) 

Budget: 1500 euro 

 

- Maatschappelijke dienstverlening: 

Verdere ondersteuning van de Lotgenotenvereniging + ondersteuning van de betrokken ouders door 

de uitbouw  van de online chat en het oprichten van een vrijwilligersorganisatie die het 

sneeuwbaleffect van de awareness rond zelfverwondend gedrag vergroot. 

Budget: 5000 euro 

Totaalbudget 2018: 15.000 euro 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaalbudget 3jarenplan: 60.000 euro (personeelskosten worden gedragen door de Vrije 

Universiteit Brussel). 


