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Selfbeserende gedrag: dis die moeite werd om te stop! 

 

Selfbeserende gedrag mag dalk baie moeilik wees om te stop, maar dit is beslis die moeite werd. Dit is 

moontlik om hierdie gedrag te stop, en ontslae te wees van die pyn en skuldgevoelens. 

 

Selfbeserende gedrag gebeur wanneer iemand met opset ’n besering aan sy/haar eie liggaam aanbring. 

Dit is ’n poging om probleme te hanteer, en is nie bedoel as ’n selfmoordpoging nie. Dit neem baie 

vorms aan, bv. sny, brand, of slaan self, of selfs eetversteurings of substans-misbruik. Daar is verskeie 

redes vir selfbesering, waaronder: om van oorweldigende emosies ontslae te raak, as uitdrukking van 

haat teenoor self, om self te straf of dissiplineer, om pyn te voel of bloed te sien of om herhalende 

gedagtes of terugflitse te probeer stop. 

 

Selfbeserende gedrag bring wel ’n tydelike gevoel van verligting mee, maar dit is slegs ’n kort-

termynoplossing, en dit het negatiewe gevolge, soos fisiese wonde, asook negatiewe emosies soos 

skuldgevoelens en depressie. Hier is ’n paar gedagtes oor hoe om selfbeserende gedrag te stop: 

 

Ontwikkel ’n plan van aksie: Dink na oor hoekom dit vir jou belangrik is om te stop, watter vrese jy het 

om te stop, en wat moontlike snellers is vir jou selfbeserende gedrag, kom in voeling met jou emosies en 

leer nuwe hanteringsmeganismes aan. ’n Voorbeeld hiervan is dat jy ’n lys vir jouself maak van 

alternatiewe goed om te doen wanneer die behoefte om jouself te beseer by jou opkom, bv. om te gaan 

draf, om ’n gedig te skryf of om met iemand te gesels. Dink ook na oor watter veiligheidsmaatreëls jy vir 

jouself in plek kan stel, bv. raak ontslae van dit wat jy gebruik om jouself mee te beseer. Moenie moed 

opgee nie. 
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Praat met iemand: Praat met ’n familielid, vriend of professionele persoon, bv. ’n onderwyser, 

sielkundige of pastorale berader. Praat oor jou gevoelens en die snellers wat lei tot die selfbeserende 

gedrag. Kommunikeer op ’n manier waarmee jy gemaklik voel (skryf, bel, e-pos, vertel) en gee die 

persoon kans om dit wat jy vertel te verwerk. Vra die persoon/persone om jou te ondersteun, en saam 

met jou, jou vordering te monitor. Kontak die persoon/persone wanneer jy die behoefte voel om jouself 

te beseer, sodat hulle jou kan ondersteun. 

 

Wanneer iemand na aan jou selfbeserende gedrag toon, kan jy die volgende doen: 

Gee erkenning aan en hanteer jou eie gevoelens van skok, hartseer en ontnugtering. 

Kry inligting oor die probleem sodat jy groter begrip kan ontwikkel. 

Moenie oordeel nie, dit maak dinge net erger. 

Bied ondersteuning, en vermy dreigemente. 

Moedig die persoon aan om te praat oor die probleem en oor sy/haar gevoelens. 

 

Vir meer inligting: http://www.self-injury.org/siinfo.html 
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