
Agressie van de jongere of jegens de jongere door een 

leeftijdsgenoot 

Zelfbeschadigend gedrag door de  jongere (zelfmoord) 

– Snijden/krassen is minder gebruikelijk bij MST-

jongeren 

INDIVIDUEEL 

- Gedrag is functioneel 

- Verstoord denken 

- Vijandige attributies 

- Gebrekkige probleemoplossing 

- Impulsiviteit 

- Psychiatrische stoornis 

- Middelengebruik / -misbruik 

 

- Gedrag is functioneel 

- Verstoord denken 

- Gebrekkige probleemoplossing 

- Psychiatrische stoornis (stemmingsstoornissen) 

- Gebrekkige emotieregulatie 

- PTSS / Trauma 

- Aandachts zoeken als eigenschap 

- Hopeloosheid 

 

GEZIN 

- weinig toezicht 

- veel ruzies 

- agressie door ouder (= rolmodel) 

- de reactie van de jongere op grenzen die 

gesteld worden 

- beschikbaarheid van wapens in het huis 

- ontbreken van beloningen / straffen 

- onduidelijke verwachtingen 

- weinig toezicht 

- strenge discipline 

- veel ruzies of agressie 

- beschikbaarheid van wapens of voorwerpen 

die gebruikt kunnen worden voor 

zelfbeschadiging 

- onbedoelde bekrachtiging van het gedrag (het 

zorgt voor aandacht) 

- ouder-kindconflict of slechte onderlinge 

relaties 

- mishandeling of seksueel misbruik 

- familiegeschiedenis van suïcide pogingen 

 

LEEFTIJDSGENOTEN 

- modelgedrag en/of bekrachtigd 

- beschikbaarheid van wapens van 

leeftijdsgenoten 

- leeftijdsgenoten beginnen met agressie 

- zelfbeschadiging door rolmodel of het wordt 

bekrachtigd 

- afwijzing of gepest worden door 

leeftijdsgenoten 

- beschikbaarheid van wapens via 

leeftijdsgenoten 

- recent gepubliceerde suïcide van een 

leeftijdsgenoot 

 

SCHOOL 

- weinig toezicht / monitoring 

- ineffectieve consequenties 

- gedrag van schoolpersoneel draagt bij aan de 

negatieve sequentie (straffend, confronterend) 

- school zet jongeren met gedragsproblemen bij 

elkaar 

 

- laag academisch functioneren 

- schoolpersoneel bekrachtigt onbedoeld 

zelfbeschadiging (het levert bijvoorbeeld 

aandacht op) 

- weinig toezicht / monitoring 

GEMEENSCHAP 

- veel criminaliteit 

- wapens / drugs beschikbaar 

- agressie is nodig om je staande te houden of 

wordt aangemoedigd 

- voorwerpen die gebruikt kunnen worden voor 

zelfbeschadiging zijn in de gemeenschap beschikbaar 

voor de jongere (wapens, touwen, messen, sterke 

kalmeringsmiddelen) 

 

Mogelijke fitfactoren voor agressie en zelfbeschadigend gedrag  


