
Ik ben Veerle, ex-patiënte van een psychiatrisch ziekenhuis.  

Sinds mijn twaalfde worstelde ik al met suïcidale gedachten.Ik 

dacht dat dit normaal was, dat iedereen dit had. Ik zat met 

langs de ene kant van mijn schouder een duiveltje, langs de 

andere kant een engeltje. Soms schreeuwde het ene luider, 

dreigender, dwingender. Wat soms erg lastig was. Het 

onbegrip dat ik ervaren heb bij een leeftijdsgenoot deed me 

besluiten er nooit meer over te spreken.  

Op latere leeftijd ondernam ik een zware zelfmoordpoging, 

die voor de mensen van mijn omgeving heel onverwacht was. 

Het gebeurde, het viel uit de lucht. Ikzelf had deze poging 

lang op voorhand gepland. Het was gewoon wachten op het 

juiste tijdstip, het moment waarop ik mezelf verscheurd 

voelde.Maar wat er allemaal vroeger gebeurd was, zag ik 

niet. Ik wist gewoon dat ik dood wilde, uit mijn lijden wilde 

verlost zijn. Daarvoor was ik al een paar keer in de wachtzaal 

van de psycholoog van mijn werk gaan zitten. Maar telkens 

die naar de wachtzaal kwam, vluchtte ik weg. Ik wist niet hoe 

ik het moest, wilde aanpakken.  

Toen volgde een lange tijd van opname. Na 2 weken coma 

wist ik niet meer wat er gebeurd was. Ik voelde me alleen 

heel depressief. Ik sprak niet meer, bewoog amper, ik was als 

een zombie. De eerste tijd kon ik mijn suïcidale gedachten 

niet benoemen, het over mijn lippen krijgen. Ik was ook bang 

dat ik het zo mogelijk maakte het me te verhinderen.  



Op een  bepaald moment was ik heel suïcidaal en sprak 

erover met een VK. Het was voor mij als iets dat me overviel. 

Ik sprak erover alsof het over iemand anders ging. Ik vond het 

triestig maar kon er niets aan doen, kon niet helpen. Een 

zware poging volgde.  

Na 3 maanden in een Algemeen Ziekenhuis werd ik 

doorverwezen naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dat was 

voor mij de start van opnieuw bij de levenden te horen.  

Iedereen spaarde me toen omdat ik zo diep zat en zo fragiel 

was. Toen er bezoek kwam, ging het over koetjes en kalfjes. 

Langs de ene kant voelde ik me niet begrepen, langs de 

andere kant kwam de rust goed op zijn plaats.  

Na een tijd van therapie begonnen anderen, therapeuten, 

dokter en verpleegkundigen en daardoor ook ikzelf, inzicht te 

krijgen in mezelf. Ook in wat de oorzaak was, in wat er 

vroeger gebeurd was. Toch volgden nog een paar pogingen. 

Naast begrip zijn er nog enkele andere aspecten die me wel 

of niet  geholpen hebben toen het heel moeilijk ging met mij. 

Enkele voorbeelden… 

Wat me goed deed en een veilig gevoel gaf, was vooral de 

NABIJHEID. Dat er gewoon iemand was voor mij. 

Wanneer ik echt diep zat, kon een lichte aanraking, een 

schouderklopje, een rustige hand een teken zijn om er te 

blijven zijn.  

In crisismomenten zijn rust en kalmte zeker op hun plaats. Als 

de hulpverleners  aangeven dat ze de situatie in handen 



hebben, dan tonen ze dat ze nog hoop voor me hebben. Dat 

het nog de moeite waard is om er te blijven zijn. Dus liefst 

zonder overnemen en vooral zonder paniek of geweld. Want 

dit is ook een trigger. Overnemen was bovendien voor mij als 

een teken van opgeven van mij. En liefst zonder isoleren en 

zeker zonder fixeren. Ook dat geeft trauma. Bij mij kwam dit 

heel zwaar aan. Je hebt niks meer van je eigen willen, daden 

en beslissingen.  

Ook positieve interacties geven hoop. B.v. “Je hebt het nu 

heel moeilijk en toch denk je nog aan de andere.” Of  samen 

met een VK bekijken wat we vroeger gedaan hebben om de 

crisis positief te doen keren. Of samen kijken naar het 

signaleringsplan en ernaar handelen.   

In mijn geval was er telkens groei na een poging. Dat werd 

vooral door mijn dokter bevestigd. Er is toch nog hoop.  

Maar preventief handelen, alert zijn, is zeer essentieel voor 

mensen met suïcidale gedachten. Bij mij was het zo, dat ik in 

het diepste geen poging deed. Ik kon dan niet meer nadenken 

en dus zeker niet plannen. Bij mij was het ook zo dat ik altijd 

een achterdeurtje had, voor als het echt niet meer ging. 

Vroeger was dat heel gevaarlijk, maar ik heb dit nu nog en het 

geeft me een veilig gevoel. Ik ben blij dat er nu niemand meer 

is die me dwingt om het af te geven. Het is een deel van 

mezelf. Ooit gebeurde het dat mijn kamer doorzocht werd en 

ze de medicatie hadden gevonden. Ik was razend en werd 

daarvoor lange tijd geïsoleerd. 

Iemand moet er wel ernstig en met ervaring mee bezig zijn, 



met begrip en afstemming. O.a.door het opstellen van een 

signaleringsplan en crisisplan, door open te spreken, beide 

standpunten te beluisteren, door de dingen te benoemen. Via 

empathie krijg je meer begrip van de andere. Zo kun je samen 

aanvoelen en begrijpen wat er aan het gebeuren is. Belangrijk 

is dat ook te kunnen bespreken. 

Mocht er dan toch iets gebeuren, best geen schuldgevoel 

geven, niet veroordelen. Ook nieuwe kansen geven, is begrip 

tonen en tonen dat er nog altijd hoop is. En ik ben er nog 

altijd. Ik ben nu wel al die mensen die me geholpen hebben 

erg dankbaar. Het is dankzij hen dat ik hier nog sta!! 

 

Bedankt voor uw aandacht. 


