UITNODIGING - 21 oktober 2021

Van Wanhoop
Naar hoop
Online studiedag

Op donderdag 21 oktober 2021 organiseert de Suïcidepreventiewerking van de Centra
Geestelijke Gezondheidszorg (CGG-SP) haar tweejaarlijkse studiedag voor
hulpverleners.
Dit jaar bestaat de studiedag uit drie rondes waarbij u zich telkens kan inschrijven voor de
lezing/workshop die uw voorkeur heeft.
Het volledige programma met korte inhoud per workshop/lezing kan je hier terugvinden.
KEUZERONDE 1: 9u30-11u
● Zie me niet: Hoe omgaan met opzettelijke zelfverwonding? - Prof. Imke Baetens
(VUB)
● Contact maken met patiënten die suïcidale ideaties ervaren: (meer dan) praten over
suïcide - Dr. Joeri Vandewalle (stafmedewerker zorg - Psychiatrisch Centrum
Sint-Amandus)
● Suïcidaliteit bij mentale beperking - Sabien Vanhoef (psycholoog-psychotherapeut
DAGG) & Marie Van Broeckhoven (CGG-SP)
● Wanneer je als hulpverlener een cliënt verliest aan zelfdoding - Lore Vonck
(Coördinator Werkgroep Verder na Zelfdoding)
● t Zitemzo... met het beroepsgeheim - Nele Desmet (Juriste tZitemzo vzw)
● Omgaan met chronische suïcidaliteit bij mensen met een (borderline)
persoonlijkheidsproblematiek en/of hechtingsproblematiek - Marijke Vandervoort &
Delphine Dumortier (CGG-SP)
KEUZERONDE 2: 11u30-13u
● Omgaan met chronische suïcidaliteit bij mensen met een (borderline)
persoonlijkheidsproblematiek en/of hechtingsproblematiek - Marijke Vandervoort &
Delphine Dumortier (CGG SP)
● Online en telefonische crisishulpverlening bij suïcidale personen - Liese Moors (CPZ)
● Risicoformulering en interventies - Liefke De Witte & Nele De Laender (CGG-SP)
● Welbevinden bij jongeren onderzocht - Jo Tambuyzer (CGG-SP) - lezing
● Interactieve casusbespreking m.b.t. het beroepsgeheim - Nele Desmet (Juriste
tZitemzo vzw) - vervolgworkshop op t Zitemzo...met het beroepsgeheim

●

"Mijn mama wilt er niet meer zijn" - Vicky Terteka & Ellen Gibney (Ligant/
Preventiewerker Zorggroep Zin)

KEUZERONDE 3: 14u-15u30
● Taboes doorbreken: Cultuur en taal als sleutels tot het hart - Michelle Warriner
(Referentiepersoon Vluchtelingen Programma Crosslink LIGANT)
● Doodswens en suicidaliteit op oudere leeftijd - Anke Bonnewyn (Klinisch Psycholoog
- Psychotherapeut, Doctor in de Biomedische Wetenschappen)
● Crisiskaarten en signaleringsplannen: op weg naar preventie, veiligheid en
verandering bij suïcidale crisis - Dr. Joeri Vandewalle (stafmedewerker zorg Psychiatrisch Centrum Sint-Amandus) en Inge Maes (ervaringswerker in Kliniek
Sint-Jozef Pittem)
● Online tools en apps - Bart Witvrouwen (VLESP) & Sara Van Rossem (CGG-SP)
● Loslaten: Anders leren omgaan met piekeren - Annick Dobbelaere & Jolien Mertens
(CGG-SP)
● Hoopvol in contact met de wanhoop - Charlotte Aertsen en Marieke Coorevits
(CGG-SP)
Praktisch
Datum: 21 oktober 2021 van 9u-15u30
Prijs: €70/deelnemer
Locatie: online via Zoom
Bij algemene vragen rond uw inschrijving kan u een mail sturen naar
karen.dewaele@cggadentro.be. Bij vragen rond facturatie kan u een mail sturen naar
ona.muermans@passant.be.
Interesse?
Inschrijven kan via volgende Google Form: https://forms.gle/YgzqD5z7rB4Q8wkk6

