PROGRAMMA
Nationale conferentie

‘Suïcidepreventie.
Waarom faalt ‘t?’

DATUM EN TIJD:

Vrijdag 23 september 2016
9.30 – 16.30
PLAATS:

Aula van De Haagse Hogeschool,
Johanna Westdijkplein 75,
2521 EN, Den Haag
(naast station Hollandspoor)

WAT?

PROGRAMMA

Op vrijdag 23 september 2016 organiseren het lectoraat Jeugd en Opvoeding van De Haagse
Hogeschool en het Algemeen Nederlands Gezelschap voor de Studie van Zelfmoordproblemen
(ANGSZ)* de nationale conferentie ‘Suïcidepreventie. Waarom faalt ‘t?’

Dagvoorzitter Frenk van der Linden, journalist en Radio- en TV-programmamaker

9.00 – 9.30

Inloop en ontvangst deelnemers

VOOR WIE?

9.30 – 10.00

Opening door dagvoorzitter samen met een belangrijke gast

De conferentie is bedoeld voor wetenschappers, hulpverleners, docenten en studenten maar vooral ook
voor ervaringsdeskundigen, in de zin van getroffen door suïcidaliteit in eigen leven of dat van anderen,
en voor een ieder die zich betrokken voelt bij en/of wil geinformeerd worden over deze problematiek.

10.00 – 10.30

 uïcidepreventie, waarom faalt het?
S
René Diekstra

10.30 – 11.00

 ntwikkelingen en factoren van sterfte door zelfdoding.
O
Wat betekenen deze voor preventie?
Erik Jan de Wilde

11.00 – 11.15

Intermezzo

Gaat het met de preventie van suïcide of zelfdoding zo slecht dat hoogstens gesproken kan worden
van ‘nibbling at the edges’, gefrutsel aan de marge, zoals sommige vooraanstaande wetenschappers
op het terrein van psychiatrie en psychologie recent hebben uitgesproken? En als er inderdaad reden
is voor grote bezorgdheid en onvrede aangaande vorderingen op het terrein van Suïcidepreventie,
waarom is dat zo? Heeft de enorme hoeveelheid wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen
decennia dan nauwelijks inzichten en methoden opgeleverd die de sterfte door zelfdoding of suicide
substantieel terug kunnen dringen? Zoeken we nationaal en internationaal op de verkeerde plaatsen en
manieren? Of is zelfdoding uit haar aard een zodanig hardnekkig verschijnsel dat preventie slechts in
(zeer) beperkte mate mogelijk is? Zeker is in ieder geval dat hoewel er heel veel bekend is over het wat
en hoe van suïcidaal gedrag, ons beeld van het waarom nog altijd zeer incompleet is. Zodat ook onze
kennis van de mogelijkheden en methoden van effectieve preventie heel incompleet is.

11.15 - 11.45

Pauze

11.45 – 12.15

 uïcidepreventie: hoe vroeger hoe beter?
S
Jakop Rigter

12.15 -12.45

 e Zero Suïcide Mindset
D
Jan Mokkenstorm

12.45 –13.45

Lunchpauze

13.45 – 14.15

 org en zelfdoding: over het letterlijk dodelijke tekort in zorg
Z
én hoe het anders kan en moet.
Hans van Dam

De doelstellingen van deze nationale conferentie zijn daarom de volgende. Op de eerste plaats de
hiaten in onze kennis in beeld brengen. Wat weten we niet van suïcidaal gedrag en zouden we wel
moeten weten? Op de tweede plaats een overzicht geven van de sterke en zwakke kanten van de
hedendaagse suïcidepreventie activiteiten. En op de derde plaats uitzicht te bieden . Uitzicht op hoe
Suïcidepreventie de grootste kans van slagen heeft en wie en wat daarvoor nodig is. Uitgangspunt
daarbij is dat de Suïcidepreventie van de toekomst niet alleen om de kennis, inzicht en inzet van
wetenschappers en professionals vraagt, maar evenzeer van ervaringsdeskundigen en van het publiek
in het algemeen. Voorkoming van zelfdoding, waar mogelijk, is ieders verantwoordelijkheid.

14.15 -14.45

 ot het uiterste gedreven: over de dood van huisarts Nico
T
Tromp
Paul Gellings

14.45 – 15.15

Intermezzo

15.15 - 15.45

 chteraf gezien: over leven en dood van een dertienjarige
A
Andy Sanders

15.45 – 16.15

Pauze

16.15 -17.30

 eeft Suïcidepreventie toekomst? Gesprek tussen
H
ervaringsdeskundigen, professionals en wetenschappers
onder leiding van Frenk van der Linden

17.30

Afsluiting door dagvoorzitter

WAAROVER?



* Het Algemeen Nederlands Gezelschap voor de Studie van Zelfmoordproblemen (ANGSZ) werd op 1
october 1966 opgericht door Prof. Dr. Nico Speijer, die nationaal en internationaal een grote rol heeft
gespeeld in het stimuleren van aandacht voor het zelfdodingsvraagstuk. Het ANGSZ organiseerde
twee internationale congressen in ons land op dit gebied en begon in 1982, een jaar Speijer’s dood,
met de zogenoemde Speijer symposia, onder andere over hulp bij zelfdoding. In datzelfde jaar werd
de ANGSZ een stichting zonder winst oogmerk.

SPREKERS (IN ALFABETISCHE VOLGORDE)
Hans van Dam
Consulent hersenaandoeningen. Voorzitter
stichting Zorg en Zelfdoding. Hij zet uiteen
dat elke suïcide in de zorg een schok teweeg
brengt en hulpverleners stilzet. Als de intensieve
aandacht voor eigen handelen die dan volgt er
eerder was geweest, zou menigeen zich minder
afgesneden hebben gevoeld en zelfdoding
mogelijk zijn uitgebleven.
René Diekstra
Emeritus Professor of Psychology University College Roosevelt Middelburg en lector Jeugd en Opvoeding aan De Haagse Hogeschool. Oprichter en
first president van de International Academy for
Suicide Research. Hij zet uiteen waar en waarom
hedendaagse Suïcidepreventie aktiviteiten voornamelijk gefrutsel aan de marges blijken te zijn.
Paul Gellings
Dichter, schrijver en vertaler. Hij schreef de
roman De jacht op de klaproos naar aanleiding
van de zelfdoding van de Tuitjenhornse huisarts
Nico Tromp. Hij zet uiteen hoe een systeem een
individu tot het suicidale uiterste kan drijven en
het eigen falen in deze stelselmatig en cynisch
ontkent in plaats van er lessen uit te trekken ter
voorkoming van nieuwe drama’s.
Jan Mokkenstorm
Psychiater, werkt als onderzoeker en
waarnemend geneesheer-directeur bij
GGZinGeest. Daarnaast is hij is oprichter en
directeur van het nationale suïcidepreventie

platform 113Online. Hij is voorts co-auteur
van de International Zero Suicide Declaration.
Hij zet uiteen dat de Zero Suicide Mindset een
beloftevolle aanpak is, waarmee de stagnatie
in het denken over suïcide preventie en in de
sterftecijfers kan worden doorbroken.
Jakop Rigter
Psycholoog, als hoofddocent verbonden aan
de faculteit Sociaal Werk & Educatie én als
onderzoeker aan het lectoraat Jeugd & Opvoeding
van De Haagse Hogeschool. Hij publiceert (studie)
handboeken voor het HBO en WO, onder andere
het handboek ontwikkelingspsychopathologie bij
kinderen en jeugdigen
Andy Sanders
Emeritus-hoogleraar Godsdienstfilosofie aan
de Universiteit van Groningen. Co-auteur van
Het is net of ik hier niet hoor. Leven en dood
van een dertienjarige (Prometheus, 2016).
Ervaringsdeskundige, verloor zijn dochter door
zelfdoding. Zijn lezing is de terugblik van een
vader op de zelfdoding van zijn dochter.
Erik Jan de Wilde
Erik Jan de Wilde is psycholoog, werkt als
expert Monitoring en Sturingsinformatie bij
het Nederlands Jeugdinstituut, is betrokkene
bij suïcide als nabestaande, behandelaar en
onderzoeker en was tot voor kort voorzitter
van de Ivonne van de Venstichting voor
suïcidepreventie.

KOSTEN EN AANMELDEN
Kosten voor deelname bedragen 35 euro (inclusief koffie/
thee en lunch)
Voor studenten 15 euro (inclusief koffie/thee en lunch)
Aanmelden via Formdesk-formulier
Voor inlichtingen: e.dijkhuizen@hhs.nl

De aanmelding is pas geldig als
ook het verschuldigde bedrag is
overgemaakt op Rekeningnummer:
NL59 RABO 0323 1904 80 t.a.v.
Stichting HBO Haaglanden o.v.v.
uw naam en code: SB3200 - JO16

