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De rol van internet bij zichzelf

beschadigende jongeren



ProgrammaProgramma

Inleiding
Internet: functies en vormen (voorbeelden)
Belangrijkste ontwikkelingen op internet
Quotes t.b.v. beeldvorming (opdracht) 
Discussie n.a.v. opdracht met inbreng
eigen- en praktijkervaringen 
Inventarisatie en samenvatting



Functies en vormenFuncties en vormen
(lotgenoten) Contact
- 1 op 1
- groepsgewijs
Informatie zoeken en 
verspreiden
Hulp en advies
zoeken en bieden
- eigen sites
- sites van organisaties

Surfen (google)
- 27.000 hits voor ZB
- 51.000 hits voor AM

Chatten (msn)
E-mailen
Fora bezoeken
Eigen sites/weblogs



De feiten……De feiten……
Toename internetgebruik jongeren
- van de kinderen van 6-11 maakt 7% minimaal eens per week 

gebruik van internet
- van de jongeren van 12-14 is dat 96%

(cijfers Jongerenonderzoek 2005 (Orius))

Ontwikkelingen op internet (1998 -2005)
- aantal en soort sites (google)

Aard en cijfers van contact jongeren (en derden) bij de LSZ
- jongeren zelf, ouders of familie, vrienden, onderwijs, jeugdzorg



Beeldvorming: quotesBeeldvorming: quotes
“Ik weet niet of ik hier goed zit om mijn verhaal kwijt te kunnen, maar ik wil het aan iemand 

vertellen van wie ik hoop dat ze het kunnen begrijpen.”

“Ik ben zo opgelucht te weten dat ik niet de enigste ben die aan AM doet en dat het niet wil 
zeggen dat ik gek ben dat of dat het alleen maar aandacht trekken is! Ik ben i.i.g. geen 
modemutilator, zoals sommige van die freaks op school”

“Ik hou van dit forum: iedereen steunt elkaar!!!”

“En pas geleden vond ik op internet hoe je een dodelijke mix van pillen kan maken. En ook nog 
over andere methoden van AM met foto’s erbij. Achteraf gezien stom, want nu denk ik daar 
de hele tijd aan” 

“Met mij gaat het eigenlijk best wel goed.. en als ik dan zeg dat ik het al een tijd niet meer heb 
gedaan.. dan voel ik me ook wel schuldig tegenover jullie.. hoewel dat eigenlijk nergens op 
slaat.. “



Beeldvorming: quotesBeeldvorming: quotes
“Ik heb ook wel (zelfmoord)pogingen gedaan maar ze zijn allemaal mislukt, 

heeft iemand hier tips ofzo?” “sorry hoor.. maar doe ff normaal.. we 
gaan hier heus geen tips geven over hoe je zm kan plegen!! We willen je 
best helpen.. maar met zoiets kom je echt niks verder..”

“Bedankt voor jullie goede adviezen, ik ga inderdaad maar een briefje
schrijven voor de coordinator. Als ik dan weer dichtklap kan ik dat
geven” “Laat je nog even weten hoe het is gegaan..sterkte maandag!

“Ik kan thuis niet meer internetten, mijn moeder heeft in mijn geschiedenis
gekeken en ontdekt dat ik deze site bezoek. Ze ging helemaal uit haar dak
en denkt nu dat het door de site komt dat ik ben gaan krassen, maar dat is 
niet zo”

“Het is nu tijd om afscheid van jullie te nemen. Ik ben nu een jaar gestopt
door goede hulp en ook jullie steun.”



OpdrachtOpdracht beeldvormingbeeldvorming
Wat zijn voor- en nadelen van de verschillende 
internet mogelijkheden bij zelfbeschadiging?

Zou je (ver)wijzen naar internetmogelijkheden bij
zelfbeschadiging? Wanneer wel of niet?

Als je (vanuit het werkveld) een site zou willen
maken/ beheren, wat zou je dan absoluut wel en 
niet doen en waarover twijfel je?



Bevindingen LSZ en Bevindingen LSZ en 
AngelfireAngelfire

Ervaringen met chat(sessies)en forum
Gebruik van regelementen (disclaimers)
Klachten van jongeren over internet
Klachten/ vragen beheerders
Proces: versterkend versus belemmerend 
Risico’s en verantwoordelijkheden



InventarisatieInventarisatie

Inventarisatie van discussiepunten

Mogelijke conclusies en aanbevelingen

Afsluiting
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