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SUÏCIDE VOORKOM JE SAMEN!
Per jaar overlijden in Nederland
1600 mensen door suïcide. Kunnen
we dit voorkomen? Dit is een enorme
uitdaging voor de hulpverlening aan
wanhopige mensen en hun omgeving.
Gelukkig weten we steeds beter wat
helpt en wat werkt. De recente multidisciplinaire richtlijn geeft hierbij
duidelijke aanbevelingen. Contact helpt.
Deskundigheidsbevordering helpt.
Gerichte diagnostiek en behandeling
helpt. Therapie helpt. Voorlichting helpt.

DOEL VAN DEZE CONFERENTIE

Suïcide voorkom je SAMEN. Om dat te bevorderen,
organiseren GGZ InGeest, GGD Amsterdam en Arkin
deze conferentie. Het doel is tweeledig, allereerst worden
betrokken hulpverleners en preventiewerkers in contact
gebracht met de nieuwste ontwikkelingen op het gebied
van suïcidepreventie. Ten tweede worden de noodzaak
en mogelijkheden van samenwerking onder de aandacht
gebracht.
Samen komen we op betere ideeën. Daarom wordt u
tijdens de conferentie uitgenodigd om opvattingen en
ideeën over de ketenzorg voor suïcidale mensen te
formuleren. Hiermee kunt u beleidsmakers, instellingen
en elkaar inspireren tot verbetering en innovatie van
preventie en (keten)zorg.

WAT KUNT U VERWACHTEN?
De rode draad is dat SAMEN helpt.
Samen met de suïcidale mens zoeken
naar oplossingen en veiligheid. En
samen met collega’s van verschillende
disciplines en organisaties zorgen voor
een aansluitend net van signalering,
opvang en hulp.

Tijdens het plenaire deel van de conferentie krijgt u antwoord op vragen als: Wat gebeurt er in Amsterdam aan
suïcidepreventie en hoe loopt dit? Wat gaat er goed en
wat zijn de knelpunten? Wat is de professionele standaard
van (samen)werken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat
hulpverlening aansluit bij de hulpvraag en het hulpzoekgedrag van suïcidale mensen? Hoe sluit de eerste- en
tweedelijns gezondheidszorg voor suïcidale mensen op
elkaar aan?
Na de pauze kunt u kiezen uit één van de verdiepende
workshops waarin u verder kunt kennismaken met best
practices en innovatieve ontwikkelingen. Hierna is er
gelegenheid om onder het genot van soep en broodjes te
netwerken, bestaande samenwerking te vieren en nieuwe
samenwerking voor te bereiden.

VOOR WIE?

De conferentie is interessant voor GGZ-medewerkers, preventiemedewerkers, cliëntvertegenwoordigers, psychologen,
psychiaters, huisartsen, maatschappelijk werkers, medewerkers van bureau Jeugdzorg, politiemedewerkers, personeel van
SEH-afdelingen, politiek, gemeenten en zorgverzekeraars.

PROGRAMMA

Dagvoorzitter prof. dr. Arnoud Verhoeff, (GGD Amsterdam)

14.00

Ontvangst en registratie

14.15

Opening
drs. Andrée van Es , wethouder Amsterdam

14.20

Suïcidepreventie in Amsterdam
drs. Lyna Polikar, coördinator suïcidepreventie (GGD Amsterdam)

14.40

Suïcidepreventie in Nederland en de nieuwe multidisciplinaire richtlijn,
prof. dr. Ad Kerkhof (Vrije Universiteit)

15.10

Suïcidepreventie: Van beheersen naar begrijpen en van zenden naar bereiken.
drs. Jan Mokkenstorm, psychiater, directeur behandelzaken (GGZ InGeest).

15.30

Pauze

15.45

1e lijn en 2e lijn: de samenwerking belicht vanuit de 2e lijn
prof. dr. Jan Neeleman, psychiater (Arkin) en
Klaas van der Meer, emeritus hoogleraar huisartsengeneeskunde (UMCG)

16.05

Discussie met forumleden

16.45

Pauze

17.00

Workshops

18.30

Broodjes met soep

19.30

Sluiting

WORKSHOPS
Workshop A
Gatekeeperstraining voor huisartsen, door Martin Steendam, klinisch psycholoog en psychotherapeut bij GGZ Friesland,
promovendus bij de VU te Amsterdam
Suïcidaliteit is een omvangrijk en ernstig probleem. Tijdige onderkenning van de problematiek door de huisarts maakt verwijzing
naar de GGZ mogelijk. In het curriculum van de opleiding tot huisarts is tot nu toe beperkte ruimte voor deze thematiek.
Er zijn nieuwe inzichten, verwoord in de Multidisciplinaire richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van suïcidaal gedrag.
Gatekeeper trainingen van huisartsen lijken dan ook veelbelovend. Inhoud, methodiek en achtergrond van deze trainingen
zullen worden gepresenteerd, samen met de resultaten van metingen bij 250 inmiddels als gatekeeper geschoolde huisartsen
in de regio Leiden. Ook in Amsterdam zijn er plannen voor gatekeeper trainingen voor huisartsen.

Workshop B
Continuïteit van zorg, door Marcel Buster, onderzoeker bij GGD Amsterdam en Monique van Raan sociaalpsychiatrisch
verpleegkundige, casemanager bij GGD Amsterdam
Ongeveer 2% à 3% van personen die als gevolg van een suïcidepoging in het ziekenhuis belandt, sterft het jaar daarop alsnog
ten gevolge van suïcide. Dit betekent dat naar schatting een kwart van de suïcidedoden tot de 15.000 personen behoort die
jaarlijks worden opgenomen op de Spoed Eisende Hulp (SEH).
Aangenomen wordt dat een goede nazorg bij deze groep het aantal recidief suïcidepogingen en werkelijke suïcides kan helpen
terugdringen. Om de nazorg te verbeteren, heeft de GGD Amsterdam samen met het St Lucas Andreas Ziekenhuis (SLAZ) een
project opgesteld waarbij de personen na de opname op de SEH benaderd worden door een casemanager.
De bevindingen van de 161 suïcidepogers die door de GGD gevolgd zijn, worden in deze workshop met u gedeeld. Binnen
de workshop willen we de rollen en gezichtspunten van de SEH, de casemanager, de huisarts en de GGZ / verslavingszorg
bespreken. Wat kunnen we samen doen om de (toeleiding tot) zorg voor deze risicogroep te verbeteren?

Workshop C
Suïcidepreventie - politie en GGZ - tegenstanders of medestanders? Door Vos Beerthuis, pyschiater bij GGZ InGeest en Frans
van Gelderen, regionaal coördinator problematische personen bij Politie Amsterdam
GGZ en politie zetten zich in om wanhopige mensen terzijde te staan en zelfmoord te voorkomen. Maar dit gebeurt vanuit
verschillende perspectieven, referentie kaders en beleid. Dit kan ertoe leiden dat medewerkers van beide organisaties elkaar niet
altijd kunnen vinden of volgen in het gevoerde beleid en het optreden. Daarom is het belangrijk dat vertegenwoordigers van de
organisaties begrip voor elkaar hebben, regelmatig overleggen en voortdurend dialoog voeren. In deze workshop worden beide
perspectieven toegelicht met voorbeelden uit de praktijk.

Workshop D
Systemische werkwijze bij suïcidale patiënten, door Ella Mutter, psychiater bij Spoedeisende Psychiatrie Amsterdam.
Suïcidaliteit is vaak een reden van aanmelding voor een acute psychiatrische beoordeling. In 2011 werden bij de Spoedeisende
Psychiatrie Amsterdam 775 patiënten aangemeld in verband met suïcidaliteit. Bij de patiënten, waarbij het suïciderisico hoog
werd ingeschat bleek 70% een betrokken systeem te hebben en 55% verstoringen te ondervinden in de familiebetrekkingen.
Een systemische visie bij beoordeling en behandeling van suïcidaliteit is dus onontbeerlijk. In de nieuwe richtlijn over suïcidaliteit
wordt het belang hiervan dan ook onderstreept.
In deze workshop worden de belangrijkste systemische interventies toegelicht en gedemonstreerd aan de hand van videofragmenten. Het theoretisch referentiekader wordt hierbij gevormd door het zogenaamde Driestappenmodel.
De kern van dit model bestaat eruit om samen met de patiënt en zijn naasten, hypothesen te maken, om uiteindelijk tot een
gezamenlijke veranderingsgerichte interventie te komen. Hierbij worden onder andere de volgende aspecten besproken:
attitude en alliëring van de hulpverlener met betrokkenen, uitstel ter bezinning en het doorbreken van het isolement.

Workshop E
Digitale suïcidepreventie, door Han Smit, psychotherapeut bij 113 online
Suïcidepreventie per mail of per chat heeft zijn beperkingen, maar ook een aantal opvallende voordelen.
Mensen in een suïcidale crisis zijn soms te beducht om nog hulp te vragen omdat ze bang zijn dat men ze zal tegengehouden
of zelfs dat ze gedwongen zullen worden opgenomen.
Anonieme onlinehulp kan dan een veilig alternatief zijn. Er is nog de mogelijkheid om te praten en om de eigen ambivalentie
te testen zonder dat de ander de macht heeft om daadwerkelijk in te grijpen.
De online-hulpverlener heeft werkelijk niets anders dan zijn of haar kale woorden die het werk zullen moeten doen.
De online-hulpverlener mist de non-verbale communicatie en kan geen contact hebben met familie of andere omstanders.
Diagnostiek is vrijwel onmogelijk. Verder is de oprechtheid van de hulpvrager soms moeilijk in te schatten.
Toch heeft crisisinterventie op deze manier eigen mogelijkheden.
In de workshop zullen medewerkers van 113 hier meer over vertellen en er zal de mogelijkheid zijn om anoniem met hen te
chatten. Neem uw moeilijke casus mee en kruip in de huid van uw patiënt!

In 1996 kwamen 1198 Nederlanders
om bij een verkeersongeval. Dit
aantal is in 2011 gedaald tot 654.

PRAKTISCHE INFORMATIE

In 1996 zijn 1577 Nederlanders
aan suïcide overleden. In 2011
waren dit er 1647.

Aanmelden

Wij denken dat het mogelijk is
ook het aantal suïcides te laten
dalen.

Kosten

Deelname kost € 100. Voor de eerste 25 medewerkers
van de GGD, respectievelijk GGZ InGeest en Arkin die zich
inschrijven, is de prijs € 50.

Voor deze conferentie kunt u zich aanmelden via
info@m2support.nl o.v.v. van uw (factuur)gegevens, uw
workshopkeuze en een reservekeuze voor een workshop.
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een factuur
van Congresbureau M2support. Bij schriftelijke annulering
tot 10 mei vindt restitutie plaats. Daarna worden de
kosten voor deelname bij u in rekening gebracht. Een
vervanger kan gebruik maken van uw inschrijving indien
zijn of haar naam vooraf wordt doorgegeven aan
info@m2support.nl

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij CVAH, FGZP, V&VN
en NVvP

Suïcide voorkom je samen!

Locatie

Regardz Planetarium
Kromwijkdreef 11, 1108 JA Amsterdam Zuid-Oost

GGD Amsterdam,
GGZ InGeest,
GGZ Arkin,
heten u welkom op deze conferentie.

Meer informatie

Vragen over aanmelding en organisatie? Congresbureau
M2support, Karine Smit, 06-11864947, info@m2support.nl
Vragen over de inhoud van de conferentie? GGD Amsterdam,
Lyna Polikar, 020-5555641, lpolikar@ggd.amsterdam.nl

