
Voorkom zelfmoord onder LHBT-jongeren
Info en tips voor LHBT-(jongeren)organisaties en GSA’s

Stayin  Alive



Jongeren die ontdekken dat ze (misschien) lesbische, homo, bi of transgender gevoelens hebben schrikken 
daar meestal even van. De meesten wennen daarna langzaam aan het idee en durven er na een tijdje ook 
met hun omgeving over te praten. Maar soms blijft het moeilijk. Vooral als jongeren te maken krijgen met 
negatieve reacties als afwijzing, pesten, discriminatie of geweld. 

Vandaar dat zelfmoordgedrag onder LHBT-jongeren vaker voorkomt dan onder andere jongeren. Veel jongeren denken 
wel eens aan zelfmoord. Bij een deel blijft het daarbij. Maar er zijn ook jongeren die zelfmoordplannen maken of zelfs een 
poging tot zelfmoord doen.

 Hoe ga je hier als LHBT-jongerenorganisatie of LHBT-online community mee om? 
 Wat doe je als je een berichtje leest op je forum van een jongere die aan zelfmoord denkt? 
 Of als een deelnemer aan het jongerenweekend vertelt dat zij of hij het leven niet meer ziet zitten? 

In dit boekje lees je meer over zelfmoord en de signalen waar je alert op moet zijn. Ook vind je tips over hoe je een gesprek 
over zelfmoord aan kan gaan. Zowel face-to-face als online. Daarnaast vind je contactgegevens van instanties waar je naar 
door kan verwijzen. 

Waarom dit boekje?
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Van gedachten tot poging? 
Niet iedereen die aan zelfmoord denkt of plannen maakt, 
gaat ook een zelfmoordpoging doen. En niet iedereen die 
een zelfmoordpoginget, ontneemt zichzelf ook echt het 
leven. Maar een zelfmoordpoging is wel het belangrijkste 
signaal voor zelfmoord.

Je kunt het zien als een trappetje. Maar soms kan iemand 
die zelfmoord pleegt een tree van de trap overslaan.

ZELFBESCHADIGING

PLANNEN

POGING

ZELFMOORD

GEDACHTEN

IDEATIE
Je er een voorstelling van maken.

Zelfmoordgedachten 
Jongeren die zelfmoordgedachten hebben, hebben gedach- 
ten over hun eigen zelfmoord. Bijvoorbeeld: hoe ga ik het 
doen? Welke methode levert het minste pijn op? Of: hoe 
zullen ze reageren? Ook krijgen sommigen wraakgedachten 
als: ze zullen spijt hebben dat ze mij rot hebben behandeld 
als ik zelfmoord pleeg. Soms gaat iemand een stapje verder 
en gaat zich inbeelden dat hij of zij zelfmoord pleegt.  

Zelfmoordplannen
Jongeren die zelfmoordplannen maken gaan uitzoeken hoe 
je zelfmoord pleegt of gaan hun zelfmoord voorbereiden. 
Ze schrijven bijvoorbeeld een afscheidsbrief of regelen hun 
uitvaart. Ook al heeft iemand zelfmoordplannen dan kan 
hij of zij nog steeds bang zijn om zelfmoord te plegen. 
 
Zelfbeschadiging
Bij sommige jongeren die hun eigen lichaam beschadigen, 
snijden, branden, krassen of krabben heeft dit met zelfmoord 
te maken. Bij anderen is het een  manier om spanning, pijn 
of woede te uiten of te ervaren. 

Zelfmoordpoging 
Jongeren die een zelfmoordpoging doen handelen zonder 
dodelijke afloop. Deze manier heet ook wel parasuïcide.

Zelfmoord
Jongeren die zelfmoord plegen handelen opzettelijk met 
dodelijke afloop, omdat zij veranderingen in hun situatie 
willen. Deze manier heet ook wel zelfdoding of suïcide. 

Stichting 113Online omschrijft zelfmoord als “een hande- 
ling met dodelijk afloop, door de overledene geïnitieerd, in 
de verwachting van een dodelijke of potentieel dodelijke 
afloop, met de bedoeling gewenste veranderingen aan te 
brengen”.

Wat is zelfmoord?

Sommige jongeren hebben zelfmoordgedachten. Anderen hebben verlangens naar en voorstellingen van 
zelfmoord. En er zijn jongeren die zelfmoordplannen maken, zichzelf verwonden, een poging doen of 
daadwerkelijk zelfmoord plegen. Het één kan leiden tot het ander, maar dat hoeft niet.
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Een jongere die zelfmoord pleegt wil dood.
Vaak denken we dat mensen die een zelfmoordpoging doen of zelfmoord plegen ook

naar de dood verlangen. Maar het doel van zelfmoord is vaak niet de dood. Iemand wil alleen
de situatie zoals die nu is of zoals die in de toekomst zal zijn, stoppen. Of iemand wil van zijn
of haar kwellende gedachten of gevoelens af. Anders gezegd: Iemand die zelfmoord pleegt

wil vaak niet dood, maar ook niet op dezelfde manier verder leven.

Iemand heeft eerst lang over zelfmoord nagedacht.
Zelfmoord kan weloverwogen zijn maar soms ook erg impulsief. Vooral bij jongeren kan dat 

het geval zijn. Ook zijn mannen vaak impulsiever dan vrouwen.

Praten over zelfmoord lokt zelfmoord uit.
Praten over zelfmoord lokt geen zelfmoord uit. Maar jongeren kopiëren rolmodellen

zoals een popster of acteur. Als zo’n rolmodel zelfmoord pleegt volgen jongeren soms 
het voorbeeld. Het is dus wél belangrijk om er over te praten. Maar doen alsof zelfmoord

een goede keuze is en praten over concrete methoden zijn gevaarlijk.

Een jongere die een zelfmoordpoging doet wil aandacht.
Iemand die een zelfmoordpoging doet, doet dit vaak niet om aandacht te krijgen. Maar soms

kan een zelfmoordpoging wel een hulpkreet zijn. De omgeving ziet niet wat er aan de hand is.
En de jongere weet geen andere manier om duidelijk te maken dat hij of zij in de knel zit

dan door een zelfmoordpoging.

Zelfmoordgedachten verdwijnen als je het onderliggende
probleem van de jongere aanpakt. 

Als een jongere wordt gepest en denkt aan zelfmoord betekent dat niet persé dat haar of
zijn zelfmoordgedachten door het pesten komen. De jongere kan nog steeds aan zelfmoord

denken als het pesten is gestopt. Dus het onderliggende probleem oppakken is belangrijk,
maar lost niet altijd alles op.

Jongeren die zelfmoordverlangens hebben,
weten zeker dat ze dit willen. 

Jongeren met een verlangen naar zelfmoord voelen zich vaak heen en weer geslingerd door
hun gedachten. Ze weten niet of ze nu wel of geen zelfmoord moeten plegen.

Fabels over zelfmoord
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Hoe vaak komt zelfmoord voor
onder LHBT-jongeren? 

Onder homo-, lesbische en bi-jongeren komt zelfmoordgedrag vaker voor dan onder andere jongeren. 
Onder transgender jongeren is dit waarschijnlijk ook het geval, maar dit is nog niet onderzocht. De cijfers 
op een rij:

Volwassenen algemeen

Homo, lesbisch en bi volwassenen

Transgender volwassenen

Jongeren algemeen

Homo, lesbisch en bi jongeren

Transgender jongeren

            Cijfers over zelfmoord afgerond, op basis van SCP-onderzoek (2010, 2012) en Trimbos (2006, 2011)

Zelfmoordpoging gedaan

2 %

8 %

21 %

3 %

12 %

Cijfers onbekend

Denken aan zelfmoord

8 %

44 %

69 %

11 %

50 %

Cijfers onbekend
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Waarom komt zelfmoord meer voor
onder LHBT-jongeren? 

Veel LHBT-jongeren vinden een manier om goed om te gaan met de stress die komt kijken bij  LHBT zijn. 
Ze praten makkelijk over hun gevoelens en delen hun ervaring met andere LHBT-jongeren. Of ze leven 
zich uit in hun sport, studie, werk of hobby. Voor andere jongeren is dit lastiger: Ze durven bijvoorbeeld met 
niemand te praten, ontvangen weinig steun in hun omgeving of hebben geen uitlaatklep. Deze LHBT’s 
lopen meer risico op zelfmoordgedrag.

Samengevat in een schema:

Stressvolle ervaringen LHBT’s

Gevolgen:

Geen goede reactie: Goede reactie:

Slechte situatie gezondheid en welzijn: Goede situatie gezondheid en welzijn:
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LHBT-jongeren krijgen vaker te maken met problemen die de kans op zelfmoordgedrag vergroten. We 
noemen dit ook wel risicofactoren. Het is daarom belangrijk om LHBT-jongeren steun te bieden als zij met 
deze problemen te maken krijgen, zodat zij er niet in hun eentje mee rond hoeven te lopen. Dit verkleint 
het risico op zelfmoord.

Vervelende gebeurtenissen en reacties
die de kans op zelfmoordgedrag vergroten

Anders zijn dan anderen

De samenleving is zo ingedeeld dat iedereen duidelijk óf man óf vrouw is. Ook is heteroseksualiteit nog steeds de norm op 
veel plekken. Dat betekent een uitdaging voor LHBT-jongeren: zij moeten leren omgaan met een samenleving die niet op 
hen is afgestemd. Anders zijn dan anderen kan het risico op zelfmoordgedrag vergroten.

Op welke problemen bij LHBT-jongeren
moet je alert zijn?

Geweld op straat, seksueel geweld en huiselijk geweld 
hebben ernstige gevolgen. Bijvoorbeeld depressieve gevoe- 
lens of trauma’s. 

Negatieve seksuele ervaringen en dwang kunnen leiden 
tot depressieve gevoelens. Homo- en bi- jongens hebben 
vaker negatieve seksuele ervaringen meegemaakt. Zij wor- 
den ook vaker gedwongen tot seksuele handelingen dan 
hetero-jongens.

Negatieve reacties op seksuele voorkeur of genderiden- 
titeit kunnen er toe leiden dat jongeren zich minder goed 
voelen over zichzelf of zich somber voelen.

Je voelt je anders
LHBT-jongeren zijn vaak omringd door mensen in wie zij 
zich niet of weinig herkennen. Zij hebben hierdoor het 
gevoel dat ze ‘anders’ zijn. LHBT’s die veel andere LHBT’s 
kennen voelen zich juist vaak beter. 

Je past niet in het hokje
LHBT-jongeren die niet voldoen aan wat anderen vrouwelijk 
of mannelijk noemen kunnen het moelijk hebben. Bijvoor- 
beeld jongens die volgens andere jongens niet stoer zijn 
en overkomen als een ‘echte kerel’. Of meisjes die in de 
ogen van andere meisjes niet echt meisjesachtig zijn. 

Pesten op school en in de buurt kan er voor zorgen dat 
jongeren zich somber en alleen voelen.

Negatieve reacties van ouders en familie of de angst daar- 
voor kunnen leiden tot sombere gevoelens. ‘Hoe vertel ik 
het mijn ouders?’ is een vraag die veel LHBT-jongeren bezig 
houdt. De meeste jongeren lopen jaren rond met hun 
gevoelens zonder dat ze het aan hun ouders of familie 
vertellen.

Je mist een positief toekomstbeeld
Als je als jongere je LHBT-gevoelens ontdekt, kan je het ge- 
voel krijgen dat je hele toekomstbeeld wordt weggevaagd. 
Het duurt soms jaren voordat je een nieuw positief beeld 
hebt van je toekomst als LHBT.

Je denkt dat je geen kinderen kan krijgen
Als LHBT kan je ook kinderen krijgen, maar veel LHBT- 
pubers weten dit niet en voelen zich daardoor somber.

Je ervaart een hoge drempel naar de hulpverlening
Jongeren met LHBT-gevoelens lijken een hogere drempel 
te ervaren om hulp te zoeken dan andere jongeren. Ze 
zoeken dan niet de hulp die ze nodig hebben en blijven 
langer rondlopen met hun sombere gevoelens.
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Psychische factoren

LHBT-jongeren zitten in een moeilijkere positie dan andere jongeren. Ze zitten daardoor vaker niet lekker in hun vel, wat 
het risico op zelfmoordgedrag vergroot.

Psychische problemen
Een groot deel van de mensen dat een zelfmoordpoging 
doet, heeft psychische problemen. LHBT-jongeren hebben 
vaker dan andere jongeren te maken met psychische pro- 
blemen. Het gaat dan meestal om depressie. 

Negatief zelfbeeld
LHBT-jongeren hebben vaak last van een negatief zelf- 
beeld. Maar liefst één op de drie LHBT-jongeren vindt dat ze 
nergens goed voor zijn, blijkt uit onderzoek van het Sociaal 
en Cultureel Planbureau. Ook geeft 37% van deze LHBT’s 
aan dat ze meer zelfrespect zouden willen hebben. 

Weinig zelfacceptatie
LHBT-jongeren die hun seksuele voorkeur of genderiden- 
titeit moeilijk kunnen accepteren hebben eerder last van 
sombere gevoelens en negatieve gedachten over zichzelf.

Omgaan met pesten
Bij pesten moet je alert zijn; het kan veel impact hebben op een jongere waardoor zich minder happy voelen. 
Maar er zijn ook veel LHBT-jongeren die gepest worden die niet in de put zitten. Ze praten hier bijvoorbeeld
over met (andere LHBT) vrienden, hebben leuke hobby’s of ouders die hen steunen. Kortom: ze hebben
een goede manier gevonden om hier mee om te gaan.
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Meestal geeft een jongere meerdere signalen af die op zelfmoordgedrag kunnen duiden. Voor  LHBT-
jongeren zijn de signalen hetzelfde als voor andere jongeren.

Hoe weet je of een LHBT-jongere
denkt aan zelfmoord?

Non-verbale signalen

Bijvoorbeeld: 

Verbale signalen

 

Iemand die een zelfmoordpoging doet, heeft vooraf meestal signalen afgegeven aan de omgeving.
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Wat doe je als een LHBT-jongere
aan zelfmoord denkt?
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De sitiatie
Een jongere vertelt of laat in een berichtje weten dat hij of zij het leven niet meer ziet zitten.

Maak contact met de jongere
Geef aan dat je haar of zijn verhaal serieus neemt. Vertel of schrijf dat je graag een luisterend oor biedt.
Blijf investeren in het contact. En blijf openstaan voor een gesprek. Ook als de jongere het contact afhoudt. 

Als je contact hebt
Maak het onderwerp zelfmoord bespreekbaar.
Blijf de jongere aandacht geven en luister
naar het verhaal. Spreek je zorgen uit, maar
veroordeel de jongere niet om haar of zijn
zelfmoordgedachten. 

Krijg je geen contact
Krijg je geen antwoord op je berichtjes of loopt
de jongere het gesprek uit? Vraag dan advies
aan 113Online of een  hulpverlener in jouw regio
over wat je het beste kan doen. Zit de jongere
op school? Ga dan naar de schoolmaatschappelijk
werker. Zo niet denk aan de huisarts of het
algemeen maatschappelijk werk in jouw regio. 

Doorverwijzen
Laat de jongere weten dat het belangrijk is
dat hij of zij gaat praten met een professionele
hulpverlener. Bied eventueel aan om het eerste
gesprek mee te gaan. Ga met de jongere na
wat voor hem of haar het fijnst is. Huisarts?
Schoolmaatschappelijk werker? Of liever
helemaal anoniem bij 113Online? 

Wil de jongere niet dat je haar of hem
doorverwijst
Als de jongere geen gesprek wil bij een
hulpverlener dan kan je hem of haar nog
een keer wijzen op www.113online.nl (24 uur
per dag bereikbaar). Schrijf het telefoonnummer
(0900-1130113) en naam van de website
voor de jongere op. En geef ook de website
www.iedereenisanders.nl door. Vraag
daarnaast zelf ook advies aan 113Online of
een hulpverlener bij jouw in de buurt. 
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“Als je betrokken, en zonder
(voor)oordeel kunt luisteren

naar iemand met
zelfmoordgedachten, kan

dat voor die persoon een wereld
van verschil maken.”

 
Marije,

psycholoog bij 113Online 

http://www.iedereenisanders.nl
http://www.113online.nl


Gesprektips Valkuilen

Wat moet je doen als iemand nu op het punt staat om zelfmoord te plegen en jij weet waar en wanneer? 
Bel dan naar 112, de politie of de crisisdienst in jouw regio. Het nummer van de crisisdienst kun je krijgen 
via de huisarts of vind je via google.  
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Wat doe je als een LHBT-jongere op
het punt staat om zelfmoord te plegen?

Wil je advies over hoe met een  jongere te praten over zelfmoord? Neem contact op met 113Online.  
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De meeste mensen vinden het best eng om
over zelfmoord te praten Je denkt misschien
dat je de ander ‘op gedachten brengt’. Maar
zo werkt het meestal niet. Erover praten
lucht juist op! 

“Soms wordt in
LHBT films en tv-series

heel luchtig gedaan over
zelfmoord; het wordt soms zelfs
een beetje geromantiseerd. Dat

vind ik jammer want zelfmoord is niet
stoer, leuk of romantisch. Het

betekent dat iemands leven eindigt
en dat betekent een enorm verlies”.

 
Hanneke Felten



Naar welke organisaties kan je een LHBT-jongere doorverwijzen? Op deze pagina vind je hierover informatie. 
En op www.iedereenisanders.nl/460 staat een uitgebreid overzicht van mogelijke hulpverlening.

LHBT- specifieke hulpverlening

In een gesprek met LHBT-jongeren die aan zelfmoord denken blijkt soms dat zij behoefte hebben aan hulp bij hun LHBT-
gevoelens. De organisaties zijn gespecialiseerd in LHBT-hulpverlening.

Transvisie Zorg is een landelijke organisatie die psychosociale hulpverlening biedt aan mensen met
 genderidentiteits vragen en hun omgeving. Ook adviseert en begeleidt Transvisie Zorg scholen en professionals
 die met een genderdysfore leerling of cliënt te maken hebben.  

Veilige Haven (CentraM en Doras) ondersteunt multiculturele LHBT-jongeren uit Amsterdam en omgeving
 die behoefte hebben aan een plek waar ze terecht kunnen met hun lesbische, homo-, biseksuele of
 transgender gevoelens.

Veilige Haven Oost (NIM, maatschappelijk werk) biedt hulp, opvang en begrip voor multiculturele
 LHBT-jongeren uit Oost Nederland. De nadruk ligt op laagdrempelige hulpverlening waarbij de cliënten
 zonodig volledig anoniem blijven.

Rotterdam V is een kenniscentrum voor LHBT-emancipatie. Rotterdam V traint en adviseert professionals
 om oog te hebben voor LHBT-cliënten en op te treden tegen discriminatie. Rotterdam V biedt zelf
 ook hulp aan LHBT’s.

COC Haaglanden (maatschappelijk werk) richt zich op vragen rond LHBT-gevoelens. Zij biedt hulp aan
 LHBT’s, partners, familie en vrienden van verschillende leeftijden en met verschillende culturele achtergronden
 uit de regio. COC Haaglanden is het enige COC dat zelf een maatschappelijk werker in dienst heeft.

Switchboard: je kan hier via mail en telefoon terecht voor al je vragen over lesbisch, homo, bi en transgender zijn.  
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Welke organisaties zijn er voor advies
en doorverwijzing?
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www.iedereenisanders.nl is speciaal ontwikkeld voor en door jongeren met homo, lesbische, bi of
transgender gevoelens.  Je vindt er  informatie en tips over ‘anders’ zijn en wat je kan doen als je depri bent
of als je het leven niet meer ziet zitten.  Op de site vind je ook waar je als LHBT-jongere hulp kan vinden.

http://www.switchboard.nl
http://www.iedereenisanders.nl/460
http://www.iedereenisanders.nl
http://www.transvisiezorg.nl
http://www.veiligehavenamsterdam.nl
http://www.veiligehavenoost.nl
http://www.rotterdamv.nl
http://www.cochaaglanden.nl
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Huisarts en maatschappelijk werk

 
 Is er spoed bij? Geef dit duidelijk door aan
 de telefoon. Je wordt dan doorverwezen naar
 de crisisdienst in jouw regio. De crisisdienst bestaat
 uit een team van hulpverleners die 24 uur per dag
 beschikbaar zijn voor noodsituaties zoals iemand
 die  acuut zelfmoord gaat plegen.

Anonieme hulp

 

 

 

mailto:contact@113online.nl
http://www.113online.nl/online-therapie
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Wat kan je als
LHBT-jongerenorganisatie doen?

Hoe kan je in je LHBT-jongerenorganisatie of online community een sfeer creëren die meehelpt om 
zelfmoord te voorkomen? De volgende tips kunnen je hierbij helpen:

 

Goed voorbeeld 
Tijdschrift en online community Expreszo heeft verschillende keren aandacht besteed aan het thema zelfmoord. 
Als ze dat doen vermelden ze 113Online. Zie bijvoorbeeld:
www.expreszo.nl/2013/anti-homopesten-voorspeller-van-zelfmoordgedrag 

http://www.expreszo.nl/2013/anti-homopesten-voorspeller-van-zelfmoordgedrag
http://www.iedereenisanders.nl


Deze publicatie is gebaseerd op het boekje ‘Ik wou dat ik dood was; 10 vragen over 
suïcidepreventie onder lesbische, homo, bi- en transgender jongeren’ van MOVISIE. 

Je kan het boekje gratis downloaden op www.iedereenisanders.nl/ondersteuners. Achterin staan 
onderzoeken en websites die je meer informatie kunnen geven over de thema’s en tips die in deze 
publicatie aan bod zijn gekomen.

Meer lezen

10 vragen over suïcidepreventie 
onder lesbische, homo-, bi- en 
transgenderjongeren

Ik wou dat  
ik dood was

http://www.movisie.nl/publicaties/ik-wou-ik-dood-was
http://www.iedereenisanders.nl/ondersteuners

