Wist u dat iedere hulpverlener gedurende zijn of haar carrière geconfronteerd zal worden met personen die
aan zelfmoord denken, een zelfmoordpoging ondernomen hebben of zelfmoord plegen?
Maakt dit u onzeker? Dan bent u niet alleen! Suïcidaliteit is namelijk een gevoelige en complexe problematiek
die ieders aandacht vraagt.
U kan een vorming op maat aanvragen bij de suïcidepreventiewerkers van CGG PassAnt in Vlaams-Brabant (zie
onderstaande contactgegevens).
Waar mag u zich in deze vorming aan verwachten? Een kennismaking met en toelichting over de inhoud van
de multidisciplinaire richtlijn en bijbehorende e-tool.
Daarnaast kan deze vorming aangevuld worden met andere topics zoals:










Een theoretische achtergrond van het thema zelfdoding
De eigen houding ten opzichte van zelfdoding en de invloed daarvan op het eigen gedrag naar
suïcidale personen toe
Signalen van suïcidaliteit herkennen en hiermee leren omgaan
Risico-inschatting en risico-formulering
Gesprekstechnieken
Specifieke situaties zoals chronische suïcidaliteit, zelfbeschadigend gedrag of repetitief suïcidaal
gedrag
Doorverwijzen
De eigen draagkracht en grenzen als hulpverlener
…

Waarvoor kunt u nog beroep doen op de suïcidepreventiewerkers in Vlaams-Brabant? Het is onze opdracht om
professionelen die in contact komen met suïcidale personen te ondersteunen door vorming, coaching en
adviesverlening.
Onze vormingen zijn ofwel op maat van uw organisatie, ofwel sluit u aan bij het jaarlijkse open aanbod. U leert
er o.a. het proces achter suïcidaal gedrag kennen, leert signalen herkennen en een risico-inschatting maken,
oefent gesprekstechnieken om het gesprek met de suïcidale persoon aan te gaan, maakt kennis met de
diensten waar u deze personen naar kunt doorverwijzen, en ervaart het belang van zelfzorg. Onze vormingen
zijn interactief met ruimte voor eigen inbreng en uitwisseling, en zijn volledig conform de multidisciplinaire
richtlijn.
Werd uw organisatie geconfronteerd met suïcidaal gedrag? Laat u dan niet leiden door paniek, maar wees
hierop voorbereid. Wij helpen u binnen een coachingstraject een draaiboek opmaken dat niet alleen houvast
biedt in dergelijke omstandigheden, maar eveneens preventieve acties stuurt.
Tot slot kunt u bij ons terecht voor advies en informatie betreffende dit thema.
Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Laura Jonville, coördinator Vlaams-Brabant – CGG PassAnt Beertsestraat 21, 1500 Halle – 02 361 21 28 – laura.jonville@passant.be
Wenst u rechtstreeks contact op te nemen met een suïcidepreventiewerker in uw buurt? Dan kunt u
onderstaande collega’s bereiken:






Kirsten O: 02 361 21 28 - kirsten.o@passant.be (CGG PassAnt Halle)
Sara Van Rossem: 016 60 99 99 - sara.vanrossem@passant.be (CGG PassAnt Haacht)
Livia Anquinet: 02 361 21 28 - livia.anquinet@passant.be (CGG PassAnt Leuven)
Lisanne Jansen: 016 60 99 99 – Lisanne.jansen@passant.be (CGG PassAnt Haacht)

