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NASCHOLEN 
IN KLEINE KRING 

Uitnodiging 
voor de huisarts, de poh-ggz, de spv-er en de klinisch psycholoog

SUÏCIDE EN 
SUÏCIDEPREVENTIE

Sprekers
Dr Derek de Beurs, 
Programmahoofd Epidemiologie, 
Trimbos Instituut

Sander de Vries, 
Klinisch Psycholoog en  
medewerker 113 zelfmoordpreventie



CURSUSPRIJS 

De kosten voor deelname aan deze 
‘Nascholing in kleine kring’  bedragen 
€ 255. Mark Two Academy is als 
geregistreerde instelling voor Kort 
 Beroepsonderwijs (CRKBO) vrijgesteld 
van BTW.

BESTE COLLEGA,

Praten over zelfmoord is moeilijk. En dat is ook niet zo gek want het gaat immers over de 
dood. En als wij mensen ergens bang voor zijn, dan is het onze sterfelijkheid. Dat geldt niet 
alleen voor patiënten met een psychiatrische ziekte of voor mensen die rondlopen met 
gedachten om zichzelf iets aan te doen maar ook voor ons als zorgprofessionals. 

Suicide preventie zit niet of nauwelijks in het huidige (post)academisch onderwijs. Daardoor 
hebben veel artsen en hulpverleners moeite om de juiste vragen te stellen. Er bestaan veel 
mythen over zelfmoord, bij voorbeeld dat je door er naar te vragen patiënten juist op een idee 
kan brengen en dat mensen die dood willen toch niet te helpen zijn. 

In deze nascholing in kleine kring worden verschillende mythen over zelfdoding besproken 
en oefenen we met het stellen van de juiste vragen. Zelfs ervaren GGZ professionals hebben 
soms moeite om in gesprekken met cliënten die nadenken over zelfmoord passende vragen 
te stellen en de juiste toon te vinden. Door praktische vaardigheden aan de nieuwste weten-
schappelijke inzichten te koppelen helpt deze masterclass nascholing u van ‘goedbedoelend’ 
naar professioneel.
 
Dr Derek de Beurs, Programmahoofd Epidemiologie, Trimbos Instituut
Sander de Vries, Klinisch Psycholoog en medewerker 113 zelfmoordpreventie

PROGRAMMA 

12.30 - 13.00 uur Aankomst, registratie, inlooplunch

13.00 - 15.00 uur College, deel 1

15.00 - 15.15 uur Pauze

15.15 - 17.15 uur Interactieve sessie, gespreksvaardigheden

17.15 - 17.30 uur Vragen en take home messages

 Einde

  NASCHOLING IN KLEINE KRING

Mark Two Academy introduceert ‘Nascholing in kleine kring’. Dat zijn interactieve themabijeen-
komsten die ’s-middags worden gehouden, in de regel 4 uur duren met 2 docenten ‘voor de klas’. 
We kunnen maximaal 30-40 professionals per bijeenkomst laten deelnemen. Vanzelfsprekend 
geheel coronaproof. Er zijn steeds 2 collegesessies van 2 uur.  Alle nascholingen in kleine kring 
worden geaccrediteerd. Bij voldoende belangstelling organiseren we deze ‘masterclasses’ op meer 
plekken in het land.
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