
INSCHRIJVEN? 

€40 voor professionelen 
€20 euro voor niet-
professionelen 
inclusief lunch

Kostprijs:

Inschrijven via:
https://events.azgroeninge.be/2022
0909studiedagGGZ/nl/home

 

LEZING

WORKSHOPSPROGRAMMA

WAAR & WANNEER?

9 september 2022, 9u - 16u30
't Notenhof 
President Kennedylaan 8500 Kortrijk

Workshop 1: Contact maken - Mieke Vandenbroucke, W-MOVE &
Laurence Luteijn, CGG-SP: In deze praktijkgerichte workshop gaan we
concreet aan de slag om het gesprek rond suïcidaliteit aan te gaan. Hoe kan je
dit gesprek het beste aanpakken? Wat zijn de do’s en dont’s? En vooral: hoe
kunnen we écht contact maken bij personen met suïcidale ideaties? 

Workshop 2 : Naasten betrekken & Open Dialogue - Dag Van Wetter, vzw
Psyche: Open Dialogue is een doelgerichte benadering van psychiatrische
zorg en behandeling, die zo snel mogelijk verbinding en samenspraak zoekt
met alle betrokkenen, door in brede gesprekken open naar de verschillende
ervaringen en perspectieven te luisteren. Vanuit de nabijheid en verbinding
ontstaat een veilig klimaat waarin mensen ook thema's als suïcidaliteit open
kunnen aankaarten.

Workshop 3 : (Na)druk op zelfzorg - Estelle Delbart, De MaRe: Zelfzorg is
belangrijk. We zeggen het met z’n allen vaak aan de mensen die we
ondersteunen. Ook voor ons als hulpverlener is zelfzorg belangrijk, ook al
komt die vaak onder druk te staan als de zorg voor anderen primeert zoals na
een suïcide(poging) of tijdens de pandemie. In deze workshop leggen we de
nadruk op zorg voor onszelf. 

Workshop 4: Suïcidepreventie bij kinderen en jongeren - Sofie
Vandewiele, WINGG en Gaetana Meeus, CGG-SP: Hoe ga je om met
suïcidaliteit bij kinderen en jongeren? Wat zijn signalen, hoe maak je dit
bespreekbaar en welke interventies zijn mogelijk? Tijdens deze sessie gaan we
ook in op hoe je vanuit het netwerk partners kunt vinden om de zorg samen
te dragen. We bekijken zowel de mogelijkheden in de nulde, de eerste en de
tweedelijn in de regio.

Workshop 5: Na een zelfdoding - Lore Vonck, Werkgroep Verder: In deze
vorming wordt ingegaan op het rouwproces van nabestaanden na een
zelfdoding en hoe je nabestaanden hierin kan ondersteunen. Daarnaast
wordt ook de impact op de hulpverlener besproken wanneer deze in contact
komt met zelfdoding.

Discussietafel: De discussietafel is een interactieve workshop waarbij de
deelnemers met elkaar in gesprek gaan rond 4 thema’s: 1) Contact maken, 2)
Veiligheid installeren, 3) Naasten betrekken en 4) Zorgcontinuïteit onder
begeleiding van een expert. De bedoeling is om samen na te denken, elkaar te
inspireren en goeie praktijken uit te wisselen. 

STUDIEDAG
SUÏCIDEPREVENTIE

Vanaf 9u onthaal met koffie en thee. 

. 

VLESP
Toelichting proces netwerk GGZ
Ervaringsdeskundige aan het woord

Lezing 1: Doodswens en psychiatrie
Workshop 1: Contact maken 
Workshop 2 : Naasten betrekken &
Open Dialogue
Workshop 3 : (Na)druk op zelfzorg
Workshop 4 : Suïcidepreventie bij
kinderen en jongeren 

Inleidende lezing:

Workshops: keuze tussen:

Broodjeslunch

Lezing 2: De dynamiek van chronische
suïcidaliteit
Workshop 2 : Naasten betrekken &
Open Dialogue
Workshop 3 : (Na)druk op zelfzorg
Workshop 5: Na een zelfdoding
Discussietafel

Workshops: Keuze tussen:

Handvatten in interventies bij
chronische suïcidaliteit - Drs. Bert Van
Luyn

Afsluitende lezing: 

De doodwens en psychiatrie - Dr. Koen Titeca, psychiater,
psychotherapeut en LEIF-arts. Medisch diensthoofd psychiatrie AZ
Groeninge Kortrijk
De doodswens van de patiënt is in de meeste gevallen een symptoom van
ziekte en kent elke hulpverlener in de geestelijke gezondheidszorg als
suïcidaliteit. Elke hulpverlener weet wat te doen als patiënt zegt dat hij er
een eind zal aan maken. Maar hoe vertalen we de doodswens wanneer de
patiënt spreekt over euthanasie. Tijdens deze lezing wordt er dieper
ingegaan op de doodswens en hoe hiermee om te gaan. 

De dynamiek van chronische suïcidaliteit - Drs. Bert Van Luyn
In deze lezing zal Bert van Luyn ingaan op de dynamiek van chronisch
suïcidaal gedrag: bij welke patiënten zien we chronische suïcidaliteit en hoe
verschilt hun suïcidale intentie van andere vormen van suïcidaliteit.

https://events.azgroeninge.be/20220909studiedagGGZ

