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Zelfdoding
 in West-Vlaanderen
Een puntkomma-tatoeage is het universele teken voor 
mensen die in een zeer moeilijke periode zaten, soms zelfs 
een zelfmoordpoging ondernamen, maar toch besloten om 
door te gaan met hun leven. Even stoppen; maar toch door-
gaan. Net zoals in een zin. 

Nergens in Vlaanderen stappen zo veel mensen uit het le-
ven als in onze provincie. Dat is al jaren zo. Iedereen van 
ons kent wel iemand die zelfdoding pleegde. De verklaring 
luidt altijd: ‘West-Vlamingen zijn binnenfretters, ze houden 
hun gevoelens voor zich.’ Maar dit ene zinnetje lijkt ons te 
simplistisch. In dit dossier graven we dieper in dit com-
plexe thema en zoeken we naar achterliggende oorzaken, 
die we telkens aftoetsen bij professor Gwendolyn Portzky, 
een wereldautoriteit in deze thematiek.

Opvallend: de meeste pogers en nabestaanden die we con-
tacteerden wilden meteen meewerken. Omdat het oplucht 
hun verhaal te doen, maar vooral uit hoop dat ze misschien 
anderen een hart onder de riem kunnen steken. Wij gelo-
ven hen en kiezen er daarom ook resoluut voor om over 
zelfdoding te communiceren, sereen en met respect. Onze 
boodschap is dezelfde: praten helpt! 

DOOR PIETER-JAN BREYNE EN OLIVIER NEESE

FOTO’S TOM BRINCKMAN



Elke week plegen
           5 West-Vlamingen zelfdoding

Nergens in Vlaanderen maken zo veel mensen 

zelf een einde aan hun leven als in West-

Vlaanderen. En dat is al vele jaren zo. 

Volgens de meest recente cijfers stapten in 

2014 zeker 245 West-Vlamingen (163 man-

nen en 82 vrouwen) uit het leven, of omgere-

kend net geen vijf per week. Vermoedelijk zijn 

het er nog meer want van 22 overlijdens zal 

de intentie voor altijd onduidelijk zijn. Was het 

een ongeluk, moord of toch zelfdoding?

Om lokaal en internationaal correcte verge-

lijkingen te kunnen maken, wordt gewerkt 

met zogenaamde ‘gestandaardiseerde cijfers’. 

Daarbij wordt rekening gehouden met de ver-

oudering en de aangroei van de bevolking. In 

2014 pleegden op 100.000 West-Vlamingen 

20,6 mensen zelfdoding en ondernamen 

meer dan een tienvoud daarvan (222 perso-

nen per 100.000 inwoners) een suïcidepo-

ging.

Met uitzondering van China plegen in heel de 

wereld, dus ook in West-Vlaanderen, meer 

mannen dan vrouwen zelfmoord, terwijl 

er wel meer vrouwelijke pogers zijn (262 

vrouwen en 190 mannen per 100.000 West-

Vlamingen). “Dit komt enerzijds doordat vrou-

wen vaker zachtere methodes gebruiken en 

dus een grotere overlevingskans hebben”, legt 

professor Gwendolyn Portzky uit. “Anderzijds 

blijken mannen méér risicofactoren en mínder 

beschermende factoren te hebben. Zij zullen 

problemen zelf trachten op te lossen, terwijl 

vrouwen makkelijker praten over problemen 

en sneller steun zoeken. Daarnaast zal de 

buitenwereld ook sneller steun bieden aan 

een vrouw, vanuit het idee dat de man zich 

wel zal redden of geen hulp wil krijgen. Verder 

blijken mannen ook, vanuit het traditionele 

gezinspatroon dat hij de kostwinner moet zijn, 

kwetsbaarder te zijn voor socio-economische 

problemen, zoals een ontslag.”
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Dossier Zelfdoding

Naast de puntkomma-tattoo

plaatste Inge nog een twee-

de tatoeage. “In mijn lende

liet ik een tekst zetten: You

can’t start the next chapter of

your life if you keep re-rea-

ding the last one.”

Daarnaast zocht ze een op-

lossing voor de eenzaamheid

wanneer de zoon bij haar ex

verblijft. “Ik besloot naar het

asiel te gaan en een katje te

adopteren. Het eerste dat

naar me kwam, was een

verstoteling met één oog.

Nog iemand die gered moet

worden, dacht ik. We hadden

meteen een klik. Soms ver-

vloek ik hem als hij weer

eens met de potpourri aan

het spelen gaat, maar als hij

dan bij me komt liggen, is

alles vergeten. (lacht) Wanaai

– ‘one eye’ op zijn West-

Vlaams, zoals ik hem noem-

de – is mijn steun en toever-

laat tijdens de meest eenza-

me momenten.”

Kat met één
oog als steun

DOOR OLIVIER NEESE

“De trouwring is verdwenen, de
tattoo is verschenen”, zegt Inge,
wanneer ze over haar ringvinger
wrijft. “De puntkomma is hét
symbool voor iemand die zich uit
een heel moeilijke periode vocht.
Net zoals een zin: ze stopt even;
maar gaat toch door. Heel bewust
heb ik de tattoo op een opvallende
plaats laten zetten. Voor mezelf,
zodat ik er op een moeilijke dag
aan herinnerd word dat er altijd
hoop is. En voor anderen, bij wie
de nieuwsgierigheid geprikkeld
wordt en met wie dan een gesprek
over depressies en donkere ge-
dachten ontstaat. Ik vertel mijn
verhaal, omdat ik het taboe wil
helpen doorbreken.”

GROND SCHEURDE OPEN
Nadat Inge haar werk had moeten
opgeven en al diep zat, hoorde ze
in januari ook nog eens haar man
onverwacht vertellen dat hun rela-
tie voorbij was. “Na 23 jaar samen
en 17 jaar huwelijk… Ik was in
shock, voelde de grond onder
mijn voeten openscheuren. We
hadden nog zoveel toekomstplan-
nen... Wat scheelde er met me?
Wat zou er gebeuren met mijn
zoon? Zou ik als 40-jarige voor de
rest van mijn leven alleen blijven?
Mijn wereld stortte in. Men zegt
dat mensen zelfdoding plegen na
een lang denkproces, maar nu
weet ik dat het ook in een shock-
moment kan gebeuren. Het kan
héél snel gaan. Ik had meteen
spijt. En een gigantisch schaamte-
gevoel tegenover mijn zoon. Ik
wilde zo snel mogelijk weer thuis
zijn, weg uit het ziekenhuis.”
Eenmaal thuis werd Inge meteen
opgevangen door een mobiel
team van psychologen. “Zij ko-
men aan huis, omdat ze weten dat

mensen beter genezen in hun
eigen omgeving dan tijdens een
gedwongen opname. De eerste
week kwamen ze elke dag met
twee mensen babbelen, over mijn
problemen, om me mezelf weer
te leren kennen, om te benadruk-
ken dat ik niet alleen ben... Ze
betrokken er ook bekenden bij en
vroegen hen hoe zij mij zien, hoe
zij tegenover mijn situatie staan.
Dankzij dat team ben ik er eigen-
lijk heel snel bovenop gekomen.
Veel mensen denken: ik sta al-
leen. Maar dat is niet waar. Er zijn
psychologen en dat zijn goede ver-
trouwenspersonen. Ik verlang om
naar hen toe te gaan en te vertel-
len over mijn nieuwe job, mijn
nieuwe relatie… Ik ben er door,
maar ik blijf gaan omdat niet alle
dagen even goed zijn.”

GEEN TERUGBETALING
“Kijk, in de VS ben je niet nor-
maal als je géén psycholoog hebt.
Als we toch alles van hen oppik-
ken, tot Halloween toe, laat ons
dat dan ook maar overnemen.
Wel jammer dat er geen terugbe-
taling is. Dat is voor velen een
drempel, vrees ik. Zeker voor ie-
mand in een scheiding, die vaak
geldproblemen met zich mee-
brengt. Eigenlijk valt dat niet te
begrijpen. Een depressie is een
ziekte, je kan er voor thuisblijven

van je werk, maar hulp wordt niet
terugbetaald. Wie een longziekte
heeft en om medicijnen gaat,
krijgt een deel teruggestort. Wie
een oplossing zoekt voor zijn
geestelijke gezondheid, krijgt
niets. ‘Rode Neuzen Dag’ komt
eraan, een fantastisch initiatief.
Maar voor mij mogen ze dat open-
trekken van kinderen naar ieder-
een. Ook bij volwassenen heerst
er nog een taboe.”

ECHTE VRIENDEN
Er komen ook goede dingen uit
een depressie, zegt Inge. “Door
mijn scheiding ben ik veel vrien-
den verloren, maar plots bleken
anderen – van wie ik dacht dat het
oppervlakkige kennissen waren –
échte vrienden. Vandaar dat ik
denk dat ik het nooit meer zo ver
zal laten komen. Ik weet nu bij
wie ik moet aankloppen. En als
die er even niet zijn, zijn er nog

andere oplossingen. Zelf heb ik –
omdat ik vond dat ik niet kon blij-
ven bellen naar mijn vrienden –
in de eerste erg donkere dagen
thuis ook gebeld naar de Zelf-
moordlijn. Die vrijwilligers ne-
men echt hun tijd. Zelfs bij een
stilte van vijf minuten, als je niet
meer weet wat gezegd, blijven ze
aan de lijn.”

NIEUW LEVEN
Intussen heeft Inge een nieuwe
vriend én een nieuwe job. “Mijn
vriend woont al enkele jaren in
Roeselare maar is afkomstig uit
Roemenië. Deze zomer zijn we
ons gaan voorstellen bij zijn fami-
lie, in Roemenië en Italië. Zou ik
daar zonder hem ooit geraakt
zijn? Na die vakantie wilde ik
weer onder de mensen komen.
Heel augustus heb ik gesollici-
teerd en op 1 september mocht ik
aan de slag gaan als coördinator

bij een diensten-
chequebedrijf. Door
te treuren, deed ik
mezelf pijn. En mijn
zoon. De eerste we-
ken zat ik hele dagen
te wenen. Ik pepte

me even op wanneer
hij thuiskwam van

school, maar zodra hij in
bed lag, huilde ik voort. Dat

hij elke dag moest thuiskomen bij
een treurige moeder: dat kon niet
langer, vond ik.”
“Ik kan niet zeggen dat ik al hele-
maal weer in het leven sta, want ik
kom nog steeds op plekken die
herinneringen aan mijn vorige re-
latie doen oproepen. Maar het is
tijd om nieuwe herinneringen te
maken. Er zijn jammerlijke din-
gen gebeurd, maar zeer goede za-
ken kwamen in de plaats. Dat is
mijn boodschap: geef niet op!
Hecht je desnoods vast aan één
persoon, zelfs een wildvreemde
zoals een psycholoog. Je kan nog
een heel nieuw leven beginnen,
hoe oud je ook bent.”

INGE KNOKT ZICH OPNIEUW IN 

HET LEVEN NA EEN ZWARE DEPRESSIE

ROESELARE q Een puntkomma laten tatoeëren op
een zichtbare plaats: met dit symbool willen mensen
die heel diep hebben gezeten, vaak met een poging
achter de rug, het taboe rond depressies en zelf-
moordpogingen doorbreken. Zo iemand is Inge
Weiss (40) uit Roeselare. “Er komen ook goede din-
gen voort uit een depressie”, getuigt ze.

“In de VS ben je niet

normaal als je géén

psycholoog hebt.

Laat ons dat, naast

Halloween, ook

maar overnemen”

Inge Weiss zette een puntkomma-tatoeage op de plaats waar haar trouw-
ring zat. (Foto Tom Brinckman)

“Mijn tattoo geeft me hoop”



Zelfmoord is de belangrijkste 
doodsoorzaak bij 15- tot 49-jarigen

Zelfdoding komt het minst voor bij jongeren, 
maar is – samen met verkeersongevallen – wel 
de meest voorkomende doodsoorzaak bij jonge 
mensen. En jongeren – vooral meisjes – on-
dernemen veel meer zelfmoordpogingen dan 
andere leeftijdsgroepen.
“Bij kinderen jonger dan tien komt zelfdoding 
niet voor”, zegt professor Gwendolyn Portzky. 
“Elk jaar plegen in Vlaanderen enkele jongeren 
tussen tien en veertien zelfdoding. Daarna 
nemen de aantallen toe. Hoe ouder, hoe meer 

zelfdoding voorkomt.”
Bij mannen van 15 tot 49 jaar is zelfdoding de 

belangrijkste doodsoorzaak. Bij vrouwen is 
dat van 15 tot 44 jaar. Hoopgevend is dat de 
suïcidecijfers de laatste jaren gedaald zijn. Als 

we de cijfers van 2014 vergelijken met die van 

2000, zien we bij de meeste leeftijdsgroepen 

een belangrijke daling, soms zelfs met 20 

procent. Enkel bij mannen en vrouwen tussen 

45 en 59 jaar zien we die positieve evolutie 

niet.  “De preventiecampagnes blijken hen 
moeilijk te bereiken. Daarnaast weten we dat 
een ontslag bij deze groep harder aankomt. 
Zullen ze nog een andere job vinden?  En heel 
wat mensen van deze leeftijd zijn mantelzorger 
en staan daardoor extra onder druk.”
Oudere mannen (75-plussers) lopen het hoog-

ste risico om te overlijden door zelfdoding. 

Dit heeft te maken met meerdere factoren: 
verlieservaringen (van partner, gezondheid, de 
vertrouwde woonomgeving…), depressie, aan-
passingsproblemen, enzovoort. Hoopgevend is 
dat er de laatste jaren minder bejaarden zelf-
moord plegen, zeker bij de mannen. “Omdat 
depressie bij ouderen sneller wordt opgemerkt 
en ernstiger wordt aangepakt.”

BELANGRIJKSTE DOODSOORZAAK (per leeftijdscategorie)
Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid
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DOOR PIETER-JAN BREYNE

Claire Vanpeperstraete is 58 en
afkomstig van Gent. Ze woont al
ruim 20 jaar in West-Vlaanderen,
een hele tijd in Moorslede, sinds
kort in Lichtervelde. “Ik heb altijd
kinderen gewild. Na Yaël (nu 26)
kwam Shana, later volgde Nathan
(nu 17). Shana was een echte huil-
baby. Ik kon haar alleen troosten
door met haar te gaan wandelen.
Toen al wist ik: ze is overgevoelig.
Ze was ook veel rijper dan haar
leeftijdgenootjes. Op haar negen-
de had ze vragen over boeddhis-
me. Toen ze twaalf was, maakte
ze een schoolwerk over vrouwen-
besnijdenis. Hoogbegaafd? Ik ver-
moed van wel, al hebben we haar
nooit laten testen.”

GEPEST OP SCHOOL
In de kleuterschool en de eerste
jaren van het lager heeft Shana
een pak vrienden, vertelt Claire.
“Tot een ander meisje wordt ge-
pest. Daar kan Shana niet mee
om, met haar enorm rechtvaardig-
heidsgevoel. Ze neemt het op voor
dat meisje, waarop zij zelf ook
wordt gepest. Het wordt zo erg dat
we haar naar een andere school
sturen.”
“Shana heeft het lastig om met
haar gevoelens om te gaan. In het

derde kleuter verhuist haar beste
vriendinnetje naar het buitenland.
Ze heeft Shana beloofd te schrij-
ven, maar doet dat niet. Shana
voelt zich in de steek gelaten. Op
dat moment zegt mijn dochter
voor het eerst dat ze dood wil. Ze
is vijf. Ik neem haar direct se-

rieus. We stappen naar het CLB,
maar daar krijg ik enkel te horen
dat ik goed bezig ben, omdat ik
veel aandacht schenk aan het ui-
ten van gevoelens.”
“In het eerste middelbaar, in de
pas opgestarte methodeschool van
Moorslede, bloeit Shana open. Ze
is weer de populairste van de klas
en haalt goeie punten. Een super-
jaar. Maar in het tweede middel-
baar gebeurt iets dat ze nooit
meer echt te boven komt. Ze heeft
het net uitgemaakt met haar
vriendje, en dat kan hij niet ver-
kroppen. Bij ons thuis verkracht
hij haar – al komen we dat pas

veel later te weten. Van de ene dag
op de andere zien we Shana ver-
anderen: van een vrolijk meisje in
een depressief kind. Ze gaat zich-
zelf verwonden, begint te liegen
tegen ons – wat ze daarvoor nooit
had gedaan. Ze zegt dat ze naar
een vriendin in Gent gaat, maar
zit bij haar vriend in Antwerpen.
Begint cannabis te gebruiken. Net
als in de lagere school keert zowat
de hele klas zich tegen haar. Ze
geloven niet dat ze verkracht is.
Dat zeg je maar om je interessant te
maken, krijgt ze te horen.”

DRUGSDEALERS
“Mijn dochter wil zich niet laten
helpen, en dus volgt gedwongen
opname. Of dat proberen we toch,
maar er is geen plaats. Ik trek met
haar naar een camping aan zee,
maar daar leert ze al na één dag
de drugsdealers kennen. Acht
maanden verblijft ze uiteindelijk
in De Korbeel in Kortrijk (de kin-
der- en jeugdpsychiatrische afdeling

van het psychiatrisch ziekenhuis H.
Familie, red.). Hoewel ze vijf
maanden school mist, raakt ze er-
door, in het Latijnse. Wanneer ze
naar huis mag, is iedereen blij.
Eindelijk kunnen we alles begin-
nen te verwerken. Shana heeft
weer honger naar ’t leven. Ze doet
ballet, muziekschool, toneel. Wil
als vrijwilliger werken bij Oxfam.
En heeft een nieuw vriendje.”
“In augustus 2006 trekt ze met
haar leerkracht zedenleer naar de
Pyreneeën. Om op zijn kinderen
te passen en haar gedachten te
verzetten. In september start ze in
het Atheneum van Roeselare.
Woensdag 13 september. Shana
wil naar de film, maar de jongen
met wie ze heeft afgesproken,
komt niet. Die avond merken we
niks abnormaals. Ze zegt dat ze
op haar kamer nog wat gaat
schrijven, wat ze vaak doet. Wan-
neer ik ’s nachts hoor gillen, denk
ik dat een van de meisjes een spin
heeft gezien. Maar het is Yaël die

Shana heeft gevonden. Wat ze een
paar uur daarvoor was gaan
schrijven, was haar afscheids-
brief. Op 8 oktober zou ze 15 wor-
den...”
“Hoe je die eerste momenten
doorkomt? Ik wou Shana alleen
nog maar beschermen, meer kon
ik niet doen. Ik wou dat ze thuis
opgebaard werd, niet in een kil
mortuarium. Ik heb nog haar bed
naar beneden helpen dragen.”
“Ik heb meteen hulp gezocht, ja.
Bij andere nabestaanden, bij een
psychiatrisch verpleegkundige
aan huis. Zoiets verwerken? Nee,
dat kun je niet. De eerste jaren
kón ik helemaal niet meer geluk-
kig zijn. Ik voelde me zelfs schul-
dig wanneer ik heel voorzichtig
toch van iets genoot.”

VERDER GAAN MET LEVEN
“Vandaag is het anders. De pijn is
er nog altijd, die zal nooit weg-
gaan. En soms flakkert dat ver-
driet immens op, rond haar ver-
jaardag, haar sterfdatum. Maar nu
kan ik soms wel gelukkig zijn,
hier op mijn boerderij, tussen
mijn dieren. Ik heb op een be-
paald moment de keuze gemaakt
om verder te gaan. Ik moest wel,
voor mijn andere kinderen.”
“Mijn kleinkinderen zijn hier ge-
regeld, ze zijn 7, 5 en 2. Het doet
verschrikkelijk veel pijn dat ze
Shana nooit zullen kennen, maar
ik herken veel van mijn dochter in
hen. Ik betrap me er soms op dat
ik de oudste, een meisje, verkeer-
delijk aanspreek met ‘Shana’...”
“Binnenkort komt het huis waar
we toen woonden leeg te staan.
Wat zie ik er tegenop om haar
kamer te gaan leegmaken... Ik
weet nu al dat ik daar al die
schrijfsels van haar zal vinden.
Wat zal daar allemaal in staan?”

“De pijn gaat nooit meer weg”
DE DOCHTER VAN CLAIRE STAPTE OP 

14-JARIGE LEEFTIJD UIT HET LEVEN

LICHTERVELDE/MOORSLEDE q Claire Vanpeper-
straete verloor haar dochter Shana toen die op amper
14-jarige leeftijd zelfdoding pleegde. “Ik spreek mijn
kleindochter soms verkeerdelijk aan met ‘Shana’...”

Claire Vanpeperstraete met het paard dat ze als een cadeau beschouwt
van haar overleden dochter. (Foto Tom Brinckman)

Tien jaar geleden maakte Shana een einde aan haar leven. Een paar we-
ken later zou ze 15 zijn geworden. (GF)

“Met het spaarboekje dat we

Shana voor haar achttiende

verjaardag wilden geven, heb

ik een paard gekocht, mijn

droom. Ik wou het geld niet

gebruiken om de rekeningen

van alledag te betalen. Ik zie

het dier als een geschenk

van mijn dochter.”

Paard als
geschenk

“De eerste jaren

voelde ik me 

schuldig wanneer 

ik van iets genoot”



Niet in de Westhoek, maar in onze badsteden wordt het meest zelfdoding gepleegd

Zowel bij mannen als bij vrouwen doet onze provincie het slecht in vergelijking 
met de rest van Vlaanderen.  Omdat de absolute aantallen voor mannen een 
pak hoger liggen dan bij vrouwen, kunnen de zelfdodingscijfers voor mannen 
op een fi jner regionaal niveau met elkaar worden vergeleken. Het gaat om cij-
fers voor de periode 2003-2012, per 100.000 inwoners. 
Bij mannen vallen vooral twee kustregio’s op in negatieve zin: de regio’s 

Oostende en Blankenberge, samen met Menen. Van heel Vlaanderen zijn 
dat de drie streken waar de zelfdodingscijfers het hoogst liggen. Maar ook 
de regio’s Veurne, Roeselare en Kortrijk laten erg hoge suïcidecijfers opte-
kenen. Enkel voor de regio’s Waregem, Diksmuide, Torhout en Ieper liggen 

AANTAL ZELFDODINGEN PER JAAR
per 100.000 inwoners (2003-2012)
 
Oostende 36,76
Menen 36,37
Blankenberge 35,55
Veurne 32,61
Roeselare 31,35
Kortrijk 31,28
Knokke-Heist 29,98
Brugge 28,54
Poperinge 27,40
Tielt 27,22
Izegem 26,80
Vlaams gemiddelde 25,51
Ieper 24,44
Torhout 24,28
Diksmuide 22,28
Waregem 20,91
 Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid 
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Dossier Zelfdoding

DOOR PIETER-JAN BREYNE 

EN OLIVIER NEESE

“Mijn moeder is 24 jaar dood. Ik
ben er 50. Straks kom ik dus op
het moment dat ik mijn moeder
langer níét dan wél heb gekend.
Da’s confronterend.”
Het vloekt wat, met Bart Castelein
op het dek van zijn boot over zelf-
doding praten. Eén van zijn boten
eigenlijk, die hij met zijn vzw De
Boot verhuurt om er te overnach-
ten. De idyllische locatie aan de
Driegrachtenbrug in Merkem,
langs het Kanaal Ieper-IJzer, con-
trasteert met de dramatische fa-
miliegebeurtenissen die Bart
meemaakte. 

ZUID-AFRIKA
“Het was mijn tweede grote fiets-
reis. Van Istanboel naar Kaapstad,
door het Midden-Oosten, Syrië,
Irak, dwars door Afrika. Ik was al
een jaar onderweg en zat in Zuid-
Afrika. Een gsm bestond nog niet,
elke avond nam de Wereldom-
roep het BRT-nieuws over en
daarna startte een eigen program-
ma. Daartussen kwamen de SOS-
berichten. Die vrijdag hoor ik:
Vandaag hebben we het volgende
SOS-bericht ontvangen. Die stem
ken ik, denk ik bij mezelf, het is
Geert Spillebeen, collega van me
bij Radio 2 West-Vlaanderen. En
op dat moment leest hij voor: Bart
Castelein, momenteel op wereldreis
in Zuid-Afrika, gelieve dringend
contact op te nemen met het thuis-
front. Ik zit in de middle of nowhe-
re, maar vind uiteindelijk toch een
telefoon. Ik bel naar huis, krijg
mijn broer Henk aan de lijn. Bart,
zegt hij, ik weet nog exact zijn

woorden. Je moet naar huis komen.
Er is iets gebeurd met ma. Ze is
dood. Dan neemt mijn zus over en
vertelt ze wat er precies gebeurd
is. Ze vraagt of ik naar huis kom.
Ik denk erover na, vier, vijf secon-

den. Natuurlijk kom ik naar huis.”
“Of we het hadden zien aanko-
men? Er waren wel tekenen... Ze
werkte als psychiatrisch verpleeg-
ster, maar nam op haar 49ste
loopbaanonderbreking. Waarom
eigenlijk? Waren er problemen op
haar werk? Ik weet het niet en
hoef het ook niet meer te weten,
het is te lang geleden.”
“Toen ik vertrok voor mijn eerste
fietsreis was dat met de wielertoe-
risten en de fanfare van Merkem
erbij. Mijn lief was aan het we-
nen. Veel te emotioneel allemaal.
Dat wou ik geen tweede keer mee-
maken. Op Zaventem waren en-
kel pa en ma om me uit te zwaai-
en. Ik ben weg, zei ik. Maar mijn
moeder bleef me maar vasthou-
den. Ik heb me echt moeten los-
trekken. Een teken?”

ZWARE DEPRESSIE
“Pa was net met pensioen, hij was
veldwachter geweest in Merkem.
Hij had nog nooit gevlogen en
wou gaan reizen. Ik deed hem een
voorstel vanuit Afrika: kom af naar
Zuid-Afrika. Jullie spreken geen En-
gels, maar Afrikaans en West-

“Ma wou me niet loslaten op
Zaventem. Een teken?”

BART VERLOOR ZIJN MOEDER EN 

SCHOONBROER DOOR ZELFDODING

MERKEM q Bart Castelein was een jaar weg van
huis, op fietsreis door Afrika, toen hij op de Wereld-
omroep een SOS-bericht hoorde. Of hij dringend het
thuisfront kon bellen. Zijn moeder was overleden,
zelfdoding. Enkele jaren later deed zijn schoonbroer
hetzelfde. “Er is zelden één oorzaak, zelfdoding is
vaak een samenloop van omstandigheden”, denkt hij.
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“Haar zelfdoding

was voor ma een 

rationele beslissing” 



Niet in de Westhoek, maar in onze badsteden wordt het meest zelfdoding gepleegd

de cijfers voor mannen (licht) onder het Vlaams gemiddelde. Globaal gezien 
plegen mannen in Oost-Vlaanderen nog net iets vaker zelfdoding dan in West-
Vlaanderen.
Wat de sterftecijfers door zelfdoding bij vrouwen betreft wordt West-Vlaande-
ren ingedeeld in vier grotere regio’s – Brugge, Kortrijk, Oostende en Roeselare 
– en van al die regio’s ligt het cijfer hoger dan het Vlaams gemiddelde. Sterker 
nog: de vier Vlaamse regio’s met de hoogste zelfdodingscijfers bij vrouwen 

zijn net de vier West-Vlaamse. Oostende en omgeving scoort het slechtst van 

heel Vlaanderen. Net zoals bij de mannen plegen vrouwen uit Limburg het 
minst vaak zelfdoding. 

AANTAL ZELFDODINGEN PER JAAR
per 100.000 inwoners (2003-2012)
 

Oostende 12,65
Brugge 12,17
Roeselare 12,00
Kortrijk 11,25
Vlaams gemiddelde 9,80
 Bron: Agentschap Zorg & Gezondheid 
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AANTAL ZELFDODINGEN BIJ VROUWEN

meer minder

Vlaams: dat lijkt op elkaar. Ik wacht
jullie op aan de luchthaven, we hu-
ren een auto en trekken een paar
weken samen op. Het antwoord van
mijn vader? Je moet je geen zorgen
maken jongen, maar er is iets met
ma, ik kan haar niet achterlaten. Ze
was naar de kliniek geweest voor
onderzoeken, maar meer info
kreeg ik niet. Toen dat telefoontje
voorbij was, begon ik spontaan te
wenen. Niet mijn gewoonte. Vier
maanden later was ze dood.”
“Er waren problemen, waarvan ik
geen weet had. Mijn ma moet in
een zware depressie zijn terecht-
gekomen. Ze vermagerde enorm,
had nog weinig zin om te leven.
Het was een zeer stil mens. Ze
leefde in haar eigen wereldje. Ik
denk niet dat haar zelfdoding een
emotionele reactie was, maar net
een heel rationele beslissing. Vol-
gens mij had ze voor zichzelf uit-
gemaakt: ik wil die mate van le-
venskwaliteit halen, en ik bereik
die norm niet.”
“De maandag was ik al in België,
zaterdag zou ze begraven worden.
De familie had de begrafenis pas
tien dagen na ma’s dood gepland,
zodat ik er zeker zou geraken. ’t
Was begin april en erg koud. Ei-
genlijk was het een zeer goede
week. Je merkt dat bij veel sterfge-
vallen: willen of niet, de tijd staat
even stil, en dat is niet slecht. We
hebben toen ook leute gemaakt.”
“Negatieve commentaar? Het is
ook geen honderd jaar geleden hé,
zelfdoding was al bespreekbaar.
En we hebben er nooit een ge-
heim van gemaakt. Mijn vader
heeft meteen gezegd: ik ga me niet
opsluiten. Tien jaar daarvoor de-
den de mensen hun rolluiken nog
naar beneden bij een sterfgeval en
moest de weduwe een jaar in het
zwart lopen...”

ACCIDENT DE PARCOURS
“De zelfdoding van mijn schoon-
broer Willy vond in heel andere
omstandigheden plaats. Ik denk
dat het van hem wél een heel plot-
se ingeving was. Een accident de
parcours. Dat hij voor hetzelfde
geld met zijn auto tegen een
muur was gereden maar het had
overleefd, en achteraf besefte: ik
had daar een slecht moment. Willy
dacht zwart-wit, grijs bestond niet
voor hem. Dat heeft mijn zus ook
gezegd tijdens de begrafenis. Een
harde werker, een handige harry.
Iedereen was stomverbaasd dat
hij dat had gedaan. Willy toch... Ik
herinner me dat ik ooit met hem
over zelfdoding heb gebabbeld. Je
moet toch ver zitten om dat te kun-
nen doen, zei hij.”

“Maar Ann heeft zich schitterend
uit de slag getrokken. Vier tieners
alleen opvoeden, en ze zijn alle-
maal goed terechtgekomen. Ook
financieel was dat niet makke-
lijk.”
“De zelfdoding van een naaste
verwerken? Ze zeggen dat de vier
seizoenen eens moeten passe-
ren... Mijn vader komt hier elke
dag op De Boot, en als het 2 april

is, zegt hij: ’t is van ma hé, van-
daag. Maar ook niet meer dan dat.
Toen hij 80 werd, hebben de kin-
deren hem gevraagd een brief te
schrijven en voor te lezen. Bij het
zinnetje over mijn moeder stokte
zijn stem. Hij kon het niet...”
“Ja, hij heeft iemand nieuws leren
kennen, hij heeft een latrelatie. Pa
is geen mens om alleen te zijn.
Als kind is het wel niet evident dat
je vader plots een nieuwe vrouw
heeft. Rationeel gun je hem dat,

emotioneel is dat niet makkelijk.
We zagen vader wel heropfleuren.
Hij is in goeie conditie. Mijn va-
der komt de lakens afhalen van de
mensen die hier overnachten. Als
ik ga varen, is hij mijn vaste ma-
troos. Uiteraard veroudert hij,
maar hij loopt op de gangboor-
den, de mast op en af. Sommige
mannen van tien jaar jonger zijn
op de sukkel, mijn vader niet.”

GEHARD
“Of die verliezen me hebben ge-
hard? Ik ben altijd al zelfstandig
geweest. Op mijn veertiende reed
ik met mijn fiets naar Aken, ik
was 17 toen ik voor het eerst al-
leen op reis ging. Natuurlijk word
je sterker als je meer dan 80 lan-
den hebt bezocht. Ook de dood
van Pascal (Decroos, de Oostendse
journalist naar wie het Fonds Pascal
Decroos is genoemd, red.) in 1997
was een dreun. Hij was een van
mijn beste vrienden. Maar een le-
ven gaat nu eenmaal niet over ro-
zen. Dat van Kristien evenmin
(schrijfster Kristien Hemmerechts,
Barts vrouw, red.). Zij verloor twee
kinderen, haar man (schrijver Her-
man De Coninck, red.), ze kreeg
eind vorig jaar de diagnose borst-

kanker... We hadden op dat vlak
heel snel raakvlakken, dat klikte.
Ik heb haar leren kennen in de
bibliotheek van Kortemark, of all
places. Diezelfde avond heb ik ge-
zegd: ik moet over zes weken naar
een huwelijksfeest, ga je mee? We
zijn intussen 17 jaar later en wo-
nen nog altijd niet samen. Moch-
ten we dat wel doen, dan bestaat
de kans dat we drie maanden later

al scheiden. (lacht) Ik ben daar
nuchter in, ja. Ik heb plaats nodig,
mijn vader trouwens ook. Het zal
in de genen zitten.”
“Of je iets kan doen om zelfdo-
ding te voorkomen? Niet in alle
gevallen, vrees ik. Maar vaak wel.
Il faut parler. Babbel erover. Zoek
hulp. Dat hoeft niet altijd een the-
rapeut te zijn, een goede vriend
kan ook. Een schouder om op te
steunen. En als je zelf iemand
kent die het moeilijk heeft: volg je

buikgevoel, maar babbel en luis-
ter. En blijf die persoon opvolgen,
laat hem niet los.”

SLECHTE GENEN
“Ik denk dat het wel klopt dat
West-Vlamingen veel opkroppen,
dat we binnenfretters zijn. Al heeft
zelfdoding volgens mij zelden
maar één oorzaak. Het gaat
meestal om een samenloop van
omstandigheden. Tunnelvisie,
leegheid van het nest, verlatings-
angst, een relatie die stukloopt,
impulsief gedrag, een dreiging
die op je afkomt, oplossingen die
je niet ziet, een ziekte, genen… Ik
denk dat ik op dat vlak zeer slech-
te genen heb...” (lachje)
“Waarom ik hier eigenlijk zo open
over spreek met jullie? Het voelt
veiliger aan om met vreemden
over zoiets te praten, dan met be-
kenden. Wij hebben geen gedeeld
verleden of gedeelde toekomst. En
ik heb de zelfdoding van mijn
moeder en schoonbroer kunnen
plaatsen. Ik wil ook anderen, die
misschien veel meer schroom dan
ikzelf hebben om hierover te pra-
ten, een hart onder de riem steken
om er toch over te babbelen. Het
maakt écht een verschil.”

“Kristien maakte 

ook veel mee. 

Dat geeft een klik”

“Onze familie heeft

nooit verzwegen hoe

ma is gestorven”
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Dossier Zelfdoding

“Wat ik wél heb gedaan, is de stenen gaan opspeuren toen ze

gestolen waren. Op een zaterdag zag ik hoe een jonge boer aan de

Knokkebrug de stenen oplaadde. In opdracht van het Agentschap

Natuur en Bos (ANB), zei hij. Maar in de ANB-hoeve lagen de ste-

nen niet... Met een foto, die ik had genomen van de boer en zijn

tractor, ben ik op pad gegaan. De stenen heb ik uiteindelijk

gevonden, onder een dekzeil. De man was van plan om ze te ge-

bruiken voor zijn verbouwing... Dat was mijn enige bijdrage. Maar ik

ben wel blij dat Houthulst zijn nek heeft uitgestoken en een perma-

nente locatie voor het kerkhof heeft gezocht.” (ON)

Het motief, het moment, de mogelijkheid... Was het een politie-

onderzoek, dan wijzen alle elementen naar Bart Castelein. Voor-

eerst was hij de eerste persoon op de ‘plaats delict’ en maakte hij

het nieuws ook als eerste bekend via Facebook. De thematiek is

hem niet vreemd, net als de stenen. Die werden in 2013 al gebruikt

voor een domino doorheen Poperinge en Bailleul, voor het project

‘300 jaar grens’. Artistiek coördinator van dat project? Bart Caste-

lein. Bovendien pakte zijn goede vriend en schrijver David Van

Reybrouck op dat moment uit met Lamento, een tekstmontage over

zelfdoding bij jongeren in West-Vlaanderen. In interviews gebruikte

Van Reybrouck dezelfde bewoordingen als in de brief van ‘Operatie

Freestone’, die iedere buurtbewoner kreeg.

Ondanks dit alles blijft Bart Castelein ontwijkend antwoorden. “Ik

wou dat het idee uit mijn koker kwam, want ik vind het een fantas-

tisch project”, reageert hij. “Die eerste dagen klopte er bijna iedere

dag een ouder van een zelfmoordkind op de deur van De Boot om

zijn of haar verhaal te vertellen en me te bedanken. Maar ik heb de

stenen daar niet gezet, ik heb het enkel gedeeld op Facebook.”

“GEEN SOLO-ARBEID”
“Allez, 400 stenen – zo’n tien palletten – vervoeren en plaatsen, dat

kan geen solo-arbeid zijn, hé. Bovendien zitten er hier altijd vissers.

Dat niemand iets gemerkt heeft... Ik wéét dat ytong drijft en dus

best niet geplaatst wordt in een overstromingsgebied, een teken

dat ik het niet was.”

Het mysterie van het pop-upkerhof in Merkem

MERKEM G In een weiland op een steenworp van de boot van

Bart Castelein dook twee jaar geleden een pop-upkerkhof op.

Daarmee wou ‘Operatie Freestone’ de aandacht vestigen op de

vele zelfdodingen in de Westhoek. De kunstenaar raakte nooit

bekend, maar álles wijst in de richting van Bart Castelein. 

De maker van het pop-upkerkhof, dat nu op de begraafplaats Ter Ruste
in Houthulst staat, blijft onbekend. (Foto Tom Brinckman)



West-Vlaamse jongeren vluchten meer in drank 
en drugs dan Nederlandse leeftijdsgenoten

De wetenschap staat nog niet ver in de zoek-

tocht naar een verklaring voor regionale 

verschillen wat zelfdoding betreft. Recente 

onderzoeken zijn er niet. “In een studie van tien 

jaar geleden werden West- en Oost-Vlaamse 

jongeren vergeleken met Nederlandse leeftijds-

genoten uit een vergelijkbare regio”, vertelt pro-

fessor Gwendolyn Portzky. “Daaruit blijkt dat het 

denken aan zelfdoding en het aantal pogingen 

bij onze jongeren dubbel zo hoog liggen als bij 

hun Nederlandse leeftijdsgenoten. Bovendien 

rapporteren onze jongeren meer negatieve 

levensgebeurtenissen, zoals ruzies, pesten of 

schoolproblemen…”

Uit de studies blijkt dat onze jongeren angstiger 

zijn dan de Nederlandse jongeren. “Als er iets 

gebeurt, maken ze zich meer zorgen. Komt dit 

wel goed? Ook werd duidelijk dat er een verschil 

is in het omgaan met dagdagelijkse problemen. 

Om zich beter te doen voelen, blijken onze jon-

geren signifi cant meer hun toevlucht te nemen 

tot vluchtmiddelen, zoals drugs en alcohol, 

zonder daaraan verslaafd te zijn. Dat strookt 

nochtans niet met het heersende beeld van 

Nederland met zijn gedoogbeleid en het daaruit 

volgende drugsgebruik.”

Daarnaast zoeken onze jongeren minder snel 

naar een oplossing dan hun Nederlandse leef-

tijdsgenoten, en zullen ze ook minder snel over 

hun problemen praten. “Als Nederlandse jonge-

ren een ruzie hebben, zullen ze er meteen over 

spreken, het oplossen en vergeten. Onze jonge-

ren laten een ruzie soms een week aanslepen, 

waardoor ze die langer onthouden. Ze zullen 

er ook minder over babbelen, zeker niet met 

volwassenen.”

Uit een onderzoek van de KU Leuven uit 2009 

bleek dat West-Vlamingen niet vaker suïcidale 

gedachten hebben dan andere Vlamingen, en 

dat hun ‘mentaal welbevinden’ eveneens op 

hetzelfde niveau zit. West-Vlamingen hebben 

wel minder de intentie om hulp te zoeken voor 

psychische en emotionele problemen en staan 

ook minder positief tegenover het zoeken van 

hulp. De schaamte om hulp te zoeken is er gro-

ter dan elders en meer mensen dan in andere 

provincies vinden het beter dat er niet over 

zelfdoding wordt gepraat.

DOOR OLIVIER NEESE

Vrijdag 23 januari 2004. Als blok-
pauze trekt Korneel Warlop kort
na de middag naar het huis van
zijn broer Jasper in Gent. Samen
met diens vriendin wachten ze tot
hij thuiskomt van zijn werk. De
uren tikken weg, maar Jasper
komt niet. 
“Toen we om 16 uur bij zijn colle-
ga’s polsten of hij al vertrokken
was, hoorden we dat hij al sinds
11 uur weg was... Dan voelde ik al:
dit komt niet goed. Na tientallen
telefoontjes naar vrienden en fa-
milie, hoorde ik mijn moeder aan
de andere kant van de lijn zeggen:
de politie zit bij me. Een halfuur
later stonden de eerste mensen
voor het huis van mijn broer en
zijn vriendin om hun deelneming
te betuigen...”

KUSSENTJES
Zijn plotse overlijden was voor ve-
len een verrassing. “Op zijn be-
grafenis zei iemand: het is pijnlijk
dat iemand die zó vereenzelvigd
wordt met het leven, zó vroeg kiest
om te sterven. Mijn broer was im-
mers superdynamisch en -posi-
tief. Niemand van het gezin had
zo’n vlekkeloos parcours afgelegd.
Hij slaagde in alles wat hij deed,
maar bleef een grappig en ondeu-
gend jongetje. En hij had de gave
dat hij met iedereen overweg kon:
van de grote minister tot het klei-
ne kindje. Zo ontfermde hij zich
op feesten altijd over het achterko-
mertje van de familie. Mijn zus
omschreef hem als iemand die
overal kussentjes tussen legde.
Dat maakt het net zo hard en cho-
querend dat zo iemand beslist om
uit het leven te stappen.”
Naar de reden blijft het gissen.
Zelf de krabbels op het afscheids-
briefje – die in zijn grafsteen wer-
den verwerkt – konden na twaalf
jaar nog niet ontcijferd worden.

“Hoeveel keer ik me al afgevraagd
heb waarom? Misschien één keer,
in het begin, maar daarna nooit
meer. We hebben het niet zien
aankomen, maar als je de klok te-
rugdraait, waren er misschien wel
momenten voor interpretatie vat-
baar. Gesprekken, een bezoekje
net voor zijn dood...”

TE VOORTVAREND
“Iedereen in ons gezin heeft een
andere interpretatie, en dat is nor-
maal: zou betere medicatie gehol-
pen hebben? Zijn de engelen hem
komen zoeken? Hebben we te laat
bepaalde signalen opgevangen?
Zelf denk ik dat het een heel zwa-
re maar heel bewuste keuze was.
Ik denk dat het leven ook gewoon
té voortvarend kan gaan. Dat het
té snel té goed gaat. En dat je op
een veel te jonge leeftijd vaststelt:
is dit het nu?”
“Kiezen voor de dood is geen
lichtzinnige beslissing. Zoals Ma-
rio Vargas Llosa schreef: er is nie-
mand die voor de dood kiest als hij
niet zeker is dat het beter is dan het
leven. Het moment kan afhanke-
lijk zijn van een gemoedstoestand
of van roesmiddelen, maar vol-
gens mij zijn dat enkel katalysato-
ren. Zoiets zit al langer in de per-

soon en niets zal hem tegenhou-
den. Medicatie stelt het gewoon
uit.”
“Ondanks de emotionele slag en
het enorme gemis, ben ik vooral
blij – ook voor zijn toenmalige
vriendin – dat de impact al bij al
beperkt gebleven is. Hij had nog
geen kinderen. Stel je voor dat er
twee pagadders rondlopen... Daar
zou ik het veel moeilijker mee ge-
had hebben. Wellicht ben ik, met
respect voor ieders standpunt,
diegene die het meest begrip op-
brengt voor Jaspers beslissing.
Met dat begrip bedoel ik dat je die
beslissing moet respecteren, niet
dat je die moet accepteren.”
“Iedereen verwerkte het verlies op
zijn eigen manier. Sommigen ex-
tatisch, anderen in zichzelf ge-
keerd. Ikzelf heb me de eerste da-
gen afgezonderd en vooral gehol-
pen bij de organisatie van de be-
grafenis. Daarna heeft het me nog

een halfjaar gekost om een hou-
ding te vinden. Nu komt het ver-
driet vooral op de meest onver-
wachte momenten naar boven.
Tijdens een zeemzoete film of
een fragment waarin broers met
sneeuwballen gooien, kan ik be-
ginnen wenen als een kind. Om-
dat ik onverwachts geconfron-
teerd word met iets dat ik zelf nog
zou willen beleven...”

TWEE ROUWPERIODES
De band in het gezin is sindsdien
veel sterker geworden, vindt Kor-
neel. “Net op dat moment kampte
ons gezin met de naweeën van de
echtscheiding van mijn ouders,
na 28 jaar huwelijk. Mijn ma ge-
bruikt geregeld de boutade: ik heb
twee rouwperiodes na elkaar gehad.
Je kind begraven is het ergste wat
er is, maar de impact van een
scheiding mag ook niet onder-
schat worden. Door wat er daarna
gebeurd is, zijn mijn ouders on
speaking terms gebleven, was er
nóg meer wederzijds respect. We
spraken samen af: wat er ook ge-
beurt, we gaan voor elkaar zorgen.
Want wat we delen, is veel groter, en
het bindt ons voor altijd. Ik vind het
fantastisch dat onze ouders hun
eigen leven, volgens hun eigen
persoonlijkheid, kunnen leiden.
En ik weet niet of dat op dezelfde

serene manier gebeurd zou zijn
als mijn broer geen zelfmoord
had gepleegd. Allicht niet. Dat
bracht ons net méér samen. Ei-
genlijk zijn we er sterker uitgeko-
men, al was het offer wel heel
groot en is het verlies nog steeds
hard om dragen.”

AANDACHTIGER
“Als gezin zijn we ook aandachti-
ger geworden, zowel voor tekenen
bij anderen als bij onszelf. Het
gevaar dat je té ver zou gaan in
ambitie of energie: dat deelt ons
gezin. En dat bewustzijn heeft me
professioneel echt al geholpen.
Dat is een enorme levensles die ik
op mijn 20ste meekreeg.”
Door zijn relaas komt Korneel
Warlop, woordvoerder bij AB-In-
Bev, zeer nuchter over. “De din-
gen benoemen, maakt het draag-
lijker. Je mag de impact zeker niet
wegcijferen, maar je moet het ook
niet overschatten. Is dit erger dan
iemand die sterft aan kanker? Ik
vind niet dat er een hiërarchie is
van erg, erger, ergst. Een opbod
van tegenslagen: hoe irrelevant is
dat? Als mensen zich wentelen in
compassie en de dingen niet meer
aanpakken, dan haak ik af. Je kan
het ook als een kracht gebruiken
om duidelijke keuzes te maken in
het leven.” 

“Nog hechtere band door verlies” 
KORNEEL GEEFT DE ZELFDODING VAN 

ZIJN OUDERE BROER EEN PLAATS

TORHOUT q “Het offer was heel groot, maar eigen-
lijk zijn we er als gezin sterker uitgekomen.” Twaalf
jaar nadat zijn broer Jasper uit het leven is gestapt,
kijkt Korneel Warlop (32) uit Torhout vooral naar de
helende gevolgen die de ingrijpende gebeurtenis heeft
nagelaten. “Heel ons gezin is veel alerter geworden.”

Korneel Warlop : “Mijn broer gaf me op mijn twintigste een enorme levensles.” (Foto Tom Brinckman)

Wijlen Jasper Warlop. (GF)

“Als mensen zich

wentelen in compas-

sie en de dingen niet

meer aanpakken,

dan haak ik af” 
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Donkere dagen? Zelfmoord wordt
vooral in het voorjaar gepleegd

Dé reden voor een zelfdoding is onmogelijk te 

benoemen. Zeer vaak is het een complexe combi-

natie van neurobiologische, psychologische, soci-

ale en psychiatrische factoren. Toch kunnen be-

paalde risicofactoren en -groepen onderscheiden 

worden. Het idee dat de donkere najaarsdagen, 

gecombineerd met de eindejaarsfeesten, voor 

meer zelfdodingen zouden zorgen, klopt niet. 

“Er zijn er het meest in het voorjaar,” zegt profes-

sor Gwendolyn Portzky, “gevolgd door het najaar. 

Zeg maar bij het schieten en het vallen van het 

blad. De verklaring daarvoor zou bij stoffen in de 

hersenen liggen.” Sommige beroepen lopen een 

hoger risico. Zo komt zelfdoding opvallend meer 

voor bij landbouwers, artsen en politieagenten. 

Dat zijn mensen die veel werkdruk ervaren en 

makkelijk toegang hebben tot een dodelijk mid-

del.  Zo stapten de voorbije vijf jaar 84 agenten uit 

het leven, van wie 7 West-Vlaamse.  Daarnaast 

spelen ook sociale factoren een rol. Landbouwers 

leven eerder geïsoleerd en zoeken beduidend 

minder hulp.  Bij artsen rust er dan weer een 

taboe op geestelijke gezondheidsproblemen. Het 

is bekend dat zij niet snel zelf hulp zullen zoeken. 

Uit een onderzoek van Domus Medica blijkt dat 

tussen 2004 en 2011 minstens 41 Vlaamse artsen 

stierven door zelfdoding, al ligt dat cijfer volgens 

kenners allicht nog een pak hoger. Vrouwelijke 

artsen plegen opvallend vaker zelfdoding dan an-

dere Vlaamse vrouwen. In andere beroepen kan 

een zelfdoding ook voor een deel werkgerelateerd 

zijn: stress, gepest of geïntimideerd worden op 

het werk, ontslag…

Ook bij holebi’s, transgenders en gevangenen 

zijn de suïcidecijfers hoger dan bij de rest van 

de bevolking. In 2015 maakten in ons land 18 

gedetineerden een einde aan hun leven. In een 

onderzoek uit 2009 kwam naar voor dat 17,2 

procent van de Vlaamse holebi-jongeren een 

zelfmoordpoging achter de rug heeft, tegenover 

5,6 procent van de hetero-jongeren. Bij trans-

genders zou dat zelfs tussen de 30 en 60 procent 

liggen. Bijna vier op de tien holebi-jongeren zou 

zelfmoordgedachten hebben. Wereldwijd komen 

steeds dezelfde risicogroepen en -factoren naar 

voor. “Naast het Vlaams Actieplan Suïcidepreven-

tie, dat zich richt op de hele Vlaamse bevolking, 

zijn er ook doelgerichte preventiecampagnes en 

hulpgroepen, zoals Doctors4Doctors en Boeren 

op een Kruispunt. De Vlaamse preventie in zijn 

geheel én op maat is een absolute troef”, aldus 

nog professor Portzky. 

DOOR PIETER-JAN BREYNE

Ze mag dan pas 21 zijn, Kimberly
maakte al heel wat mee. “Ik was
nog geen drie toen ik in een in-
stelling ben beland, omdat mijn
moeder niet meer voor me kon
zorgen”, vertelt ze. “Later kon ik
naar mijn vader, maar die dronk.
Nuchter de braafheid zelve, maar
dronken een totaal ander mens.
Dan konden mijn zus en ik niks
goeds meer voor hem doen.”
Op haar zeventiende loopt Kim-
berly weg van huis – haar zus
heeft dat al enkele jaren daarvoor
gedaan. Ze belandt eerst in de cri-
sisopvang en krijgt later een
pleegmoeder toegewezen. “Op
mijn achttiende ging ik alleen wo-
nen. In die periode kwam ik gere-
geld in aanraking met de politie.
Mijn vrienden bleven tot laat in de
nacht op mijn appartement, onze
muziek stond veel te luid.”

GEDWONGEN OPNAME
Drie jaar geleden ziet Kimberly
het niet meer zitten. “Ik loop weg,
en laat een brief achter voor mijn
pleegmoeder, die natuurlijk in al-

le staten is. De politie vindt me.
Waarom ik het had gedaan? Ik
denk dat ik niet goed om kon met
de nieuwe situatie. Bij mijn vader
waren er amper regels, in het
pleeggezin daarentegen was alles
veel strikter.”

“Ik heb wel nog 

eens een slechte

dag, maar zie alles

niet meer zo zwart-

wit als vroeger”

Kimberly gaat nadien om de twee
weken op gesprek bij het Cen-
trum voor Geestelijke Gezond-
heidszorg. Toch onderneemt ze
niet veel later een nieuwe zelf-
moordpoging. “Opnieuw vindt de
politie me op tijd. Ik moet me
gedwongen laten opnemen in
Kortrijk, drie maanden zit ik daar.
Ik vind er wel mijn rust terug
maar de slechte gedachten in

mijn hoofd zijn niet weg.”
In de zomer van 2015 gaat het
opnieuw bergaf met Kimberly.
“Problemen met mijn huisbaas
en het OCMW, ik vrees uit mijn
appartement te worden gezet. Ik
heb het gevoel dat ik in een vicieu-
ze cirkel ben terechtgekomen.
Mijn toenmalige vriend vindt me,
helemaal versuft. Met een ambu-
lance naar de spoed. Later ga ik
dwalen op een brug bij een trein-
spoor, waarop ik gecolloqueerd
(gedwongen opgenomen, red.) word
voor tien dagen. Na de zomer van
2015 trek ik vier dagen per week
naar de dagopname psychiatrie in
Menen. En daar begint het einde-
lijk beter te gaan met me. Liefst
zeven maanden ben ik er naartoe
gegaan. Wat me daar heeft gehol-

pen? De vele gesprekken, met een
mevrouw met wie het echt klikte.
Het is niet zo dat ik nooit meer
een slechte dag heb, maar ik zie
alles niet meer zo zwart-wit als
vroeger, en ik heb sindsdien geen
zelfmoordgedachten meer gehad.
Toen ik heel diep zat, heb ik mijn
gevoelens van me afgeschreven in
gedichten, dat luchtte op.”

PROBLEMEN DELEN
“Ik weet nu dat het de moeite
loont om door te gaan. Dat het
zelfs na de allerdonkerste dagen
opeens toch beter met je zal gaan.
Waarom praten zulke positieve
gevolgen heeft? Omdat je je pro-
blemen deelt door erover te bab-
belen, je niet langer het gevoel
hebt dat je er alleen voor staat.

Zelf ben ik nochtans geen grote
babbelaar, maar toch is het dat
wat je moet doen.”

“Nu ben ik opgelucht dat het
mij indertijd niet gelukt

is om mijn leven te
beëindigen. Ik ben
blij dat ik er nog
ben, want het le-
ven is de moeite
waard. Mocht ik
een job vinden,

werk dat ik graag
doe, zou dat me nog

gelukkiger maken. Ik
heb personenzorg gestu-

deerd en deed al een paar inte-
rims als inpakster en schoon-
maakster. Het liefst zou ik willen
werken met kinderen of dieren.
Een nieuwe vriend? Ben ik niet
naar op zoek. Ik heb veel aan mijn
zus en mijn broer, mijn pleeg-
moeder, mijn beste vriend en aan
mijn vader, die zeven maanden
geleden gestopt is met drinken en
met wie we nu prima opschieten.
Mijn moeder? Ik zag haar al tien
jaar niet meer, weet zelfs niet ze-
ker waar ze woont. Jaren geleden
hebben we geprobeerd het contact
te herstellen, maar daar wou ze
niks van weten. Intussen hebben
we geen behoefte meer om haar
nog te zien, al zou ik graag wel
eens haar kant van het verhaal ho-
ren. Waarom heeft ze ons laten
vallen toen we nog zo jong wa-
ren?”

ANTIDEPRESSIVA
“Of een neiging tot zelfdoding in
de familie zit? Ik vrees van wel.
Gelukkig staan we vandaag weer
volop in het leven. Door te babbe-
len, en ook door de antidepressi-
va. Al tracht ik daarmee niet te
overdrijven.”
Het was van een vriendin dat
Kimberly hoorde wat de betekenis
van een puntkomma-tatoeage is.
“Echt iets voor mij, dacht ik met-
een. Kort daarna stond ik bij Tat-
too Eddy in Kortrijk. Of de tatoe-
eerder wist wat zo’n teken wil zeg-
gen? Ik denk het wel, al heb ik het
er met hem niet over gehad. Niet
zo veel mensen weten eigenlijk
wat mijn verleden is, ik heb geen
erg grote vriendenkring.” 

“Hoe uitzichtloos ook, het loont
de moeite om door te gaan”
KIMBERLY LIET PUNTKOMMA-TATTOO 

ZETTEN NA DRIE ZELFMOORDPOGINGEN

KUURNE q Kimberly Vergote liet een puntkomma-
tattoo zetten op haar onderarm, nadat ze drie zelf-
moordpogingen overleefde. “Zelfs al ben ik geen 
grote babbelaar, praten is het enige dat helpt.”

Kimberly had geen gemakkelijke jeugd maar staat nu weer positiever in
het leven. (Foto Tom Brinckman)
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“Wat ik doe als ik het moeilijk krijg? Dan probeer ik iets leuks te

doen om het negatieve om te zetten in iets positiefs. Dan ga ik

mijn huisje wat opknappen. Dat geeft me voldoening, en denk ik:

voilà, ik moet niet altijd aan mezelf twijfelen. Ik weet dat als ik iets

wil ik het kan. Af en toe koop ik iets nieuws voor in mijn huisje –

posters en kaders met positieve spreuken op. Al het negatieve

tracht ik uit mijn leven te bannen. Veel zaken lijken moeilijker dan

ze in werkelijkheid zijn. Pas als je iets probeert, zul je een stap

vooruit geraken. Ik bekijk alles dag per dag en laat wat de dag

brengt op me afkomen. Het heeft geen zin om je zorgen te ma-

ken over het verleden of de toekomst. Geniet van de kleine din-

gen, en als praten niet lukt, schrijf dan je gevoelens van je af,

zodat je niet alles blijft opkroppen.” 

“Ik ban al het negatieve”
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Zit iemand in de knoei?
“Neem het au sérieux. Praat. Vraag of je kan helpen.

Moedig de persoon aan om professionele hulp te zoeken”

PROFESSOR GWENDOLYN PORTZKy

Bedankt!
Dit dossier was niet mogelijk geweest zonder de zeer gewaardeerde medewerking van 
heel wat mensen en organisaties. We bedanken in de eerste plaats de mensen die open en 
eerlijk hun verhaal hebben gedaan. Veel dank gaat ook uit naar professor Gwendolyn Portzky 
(UGent/Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie). Verder bedanken we graag Saskia Aerts 
(VLESP); Leen Devlieghere (Tele-Onthaal West-Vlaanderen); Lore Vonck (Werkgroep Verder); Koen 
Demuynck (Netwerk Accolade/Geestelijke Gezondheidszorg Ieper-Diksmuide); Nike Baeten en Jente 
Vandeburie (Suïcidepreventiewerking West-Vlaanderen/CGG Largo Roeselare); Hans Vandenbroucke (CLB 
Ieper); Roos Goemaere (Logo Midden-West-Vlaanderen); Joris Moonens,  Heidi Cloots en Anne Kongs (Agent-
schap Zorg & Gezondheid) en het kabinet van Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen.

Zelfmoord1813

Voor iedereen, 24/24 en 7/7, anoniem en gratis.

   1813 /        mailen en chatten via

www.zelfmoordlijn1813.be

Tele-Onthaal

Voor iedereen, 24/24 en 7/7, anoniem en gratis.          

   106 / mailen en chatten via www.tele-onthaal.be

Awel

Voor kinderen en jongeren. Elke dag van 16 tot

22 uur (behalve op zon- en feestdagen),

anoniem en gratis.     102 /

       mailen en chatten via www.awel.be

Boeren op een Kruispunt

Voor landbouwers, 24/24 en 7/7,

anoniem en gratis.      0800 99 138 /

www.boerenopeenkruispunt.be

Doctors4Doctors / Arts in Nood

Voor artsen en hun familie, tijdens kantooruren, 

anoniem en gratis.

    0800 23 460 / www.doctors4doctors.be

Werkgroep Verder

Ontmoetingsplaats voor nabestaanden.

    02 361 21 28 / www.werkgroepverder.be


