3-daagse vorming suïcidepreventie voor jongerenbegeleiders
Veel professionelen komen in contact met jongeren met een verhoogd suïciderisico. De CGG
suïcidepreventiewerking biedt een 3-daagse vorming aan om hen hierin te ondersteunen.
De vorming is bedoeld voor leerlingbegeleiders uit secundaire scholen en CLB, sleutelfiguren in de
leefwereld van jongeren, jeugdhulpverleners uit CGG, JAC, voorzieningen geestelijke
gezondheidszorg en bijzondere jeugdzorg.
Thema's die aan bod komen in de vorming zijn: suïcidaal proces, signaalherkenning, bespreekbaar
maken, risico-inschatting, crisisinterventie, doorverwijzing en samenwerking, opvang
nabestaanden, intern suïcidepreventiebeleid,... Hierbij wordt gebruik gemaakt van videomateriaal,
casusbesprekingen, oefeningen en rollenspel.
In 2018 is onze driedaagse vorming gepland op volgende data:
Voorjaar:
Dag 1: dinsdag 6 maart 2017
Dag 2: dinsdag 13 maart 2017
Dag 3: dinsdag 27 maart 2017
Deze vorming gaat door in Lokeren (Cultureel Centrum).

Najaar:
Dag 1: Donderdag 18 oktober 2017
Dag 2: Donderdag 25 oktober 2017
Dag 3: Donderdag 8 november 2017
Deze vorming gaat door in Gent (Geuzenhuis).
Kostprijs voor de vorming bedraagt 150€ per deelnemer (lunch en drank inbegrepen).
Voor meer informatie over deze vorming kan u terecht bij Ine Vermeersch
(i.vermeersch@cggeclips.be), inschrijven kan online door hier (voorjaar) of hier (najaar) te
klikken.

Vorming suïcidepreventie voor ouderenzorg
Depressie en/of suïcidaliteit is een zwaar onderschat probleem bij ouderen. Het risico op suïcide
stijgt nochtans naargelang de leeftijd.
In 2018 organiseren de Oost-Vlaamse Logo's, de suïcidepreventiewerking en de ouderenteams
van de Oost-Vlaamse Centra Geestelijke Gezondheid opnieuw een open aanbod
deskundigheidsbevordering suïcidepreventie voor hulpverleners uit de ouderenzorg.
Naast de basisvorming suïcidepreventie (epidemiologie, signalen, risico- en beschermende
factoren, risico-inschatting, gesprekstechnieken, doorverwijzing en nabestaanden), komen ook
volgende thema's aan bod:
● geestelijke gezondheidsbevordering bij ouderen
● depressie en dementie
● casussen
● gesprekstechnische tips bij ouderen
● eenzaamheid bij ouderen

●

rouw bij ouderen

Deze vorming wordt gegeven door Logo-stafmedewerkers, suïcidepreventiewerkers en
ouderentherapeuten van de Centra Geestelijke Gezondheidszorg en is bedoeld voor iedereen
werkzaam in de ouderenzorg (woon- en zorgcentra, thuiszorg, dienstencentra, …)

In 2018 gaat de vorming door op volgende data:
● 8 en 22 maart 2018, LDC Zonneheem Eeklo
● 27 november en 11 december 2018, LDC De Maretak Aalst
Deelname kost € 100 (drank en lunch inbegrepen).
Voor meer info over deze vorming kan u terecht bij Ine Vermeersch (i.vermeersch@cggeclips.be),
inschrijven kan online door hier (vorming najaar 2017), hier (vorming voorjaar 2018) of hier
(vorming najaar 2018) te klikken .

Vorming suïcidepreventie voor volwassenenhulpverlening.
Suïcide vormt in België een ernstig geestelijk gezondheidsprobleem. Elke dag overlijden gemiddeld
zeven mensen door zelfmoord en er gebeuren meer dan tien keer zoveel zelfmoordpogingen.
Deskundigheidsbevordering bij hulpverleners vormt één van de meest succesvolle
preventiestrategieën. Daarom biedt de suïcidepreventiewerking van de Centra Geestelijke
Gezondheidszorg een 2-daagse vorming aan voor hulpverleners uit de
volwassenenhulpverlening. Deze vorming is bedoeld voor hulpverleners uit de eerste tot derde
lijn, die werken met volwassenen.
In de vorming wordt stil gestaan bij de problematiek en worden handvatten aangereikt om met
suïcidale personen om te gaan.
In 2018 zijn vormingen gepland op volgende data:
● 17 en 24 mei 2018 in Aalst (LCD De Maretak)
● 13 en 20 november 2018 in Gent (Geuzenhuis)
Deelname kost 100€ (drank en lunch) inbegrepen.
Voor meer info over deze vorming kan u terecht bij Ine Vermeersch (i.vermeersch@cggeclips.be),
inschrijven kan online door hier (voorjaar) of hier (najaar) te klikken.
Vorming op maat
Wil je een vorming organiseren voor een specifieke doelgroep? Wil je deskundigheidsbevordering
voor je volledige personeel? Ben je op zoek naar een specifieke inhoud? Heb je een andere vraag?
Ons aanbod beperkt zich niet tot de omschreven vormingen en doelgroepen. Neem contact op met
ons via telefoon (09/331 51 98) of mail (i.vermeersch@cggeclips.be) en wij bekijken met jou hoe
een vorming op maat uitgewerkt kan worden.

