Overzicht Gastsprekers
1995
Arthur Polspoel, theoloog, docent theologie Universiteit Tilburg.
-

(Publiceerde over rouw, nabestaan na zelfdoding o.a.: Wenen om het verloren ik. Over
rouw bij ouderen .)

1996
Piet van Beek, theoloog, geestelijk begeleider- training- coach rouw- en verliesverwerking.
1997
Ds. Freek N.M. Nijssen, theoloog, emeritus diaconaal predikant Den Haag.
1998
Prof. dr. A.(Dries) van Dantzig, psychiater, publicist, hoogleraar psychotherapie UvA,
Amsterdam.
1999
Prof. dr. Dick Swaab, emeritus hoogleraar UvA, Amsterdam, wetenschapper, directeur Ned.
Instituut voor Hersenonderzoek.
- auteur, o.a. boek “Wij zijn ons Brein”
2000
Govert Bach, psycholoog, theoloog, pastoraal psycholoog Valeriuskliniek, Amsterdam.
2001
Dr. Jan K. Mokkenstorm, psychiater GGZ In Geest, psychotherapeut.
- 2009, oprichter 113Zelfmoordpreventie.
2002
Martine Cornelisse, psycholoog, staflid NVVE, publicist.
2003
Prof. dr. Don Linszen, psychiater, psychotherapeut, Hoofd Adolecentenkliniek AMC.
2004
Bram Hulzebos, journalist, schrijver, docent,
- auteur boeken o.a. “Loden Last”, “Een te dunne huid”.
2005
Dr. Detlef Petry, psychiater Psychiatrisch Ziekenhuis Vijverdal, Maastricht, schrijver, publicist,
- auteur o.a. boek, “Uitbehandeld, maar niet opgegeven”.
2006
Hans van Dam, docent, consulent NAH(Niet aangeboren Hersenletsel), schrijver en publicist.
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2007
Arthur Polspoel, theoloog, supervisor, docent theologie Universiteit Tilburg, schrijver.
2008
Prof. dr. Dick Swaab, emeritus hoogleraar neurobiologie UvA, Amsterdam, wetenschapper,
directeur Ned. Instituut voor Hersenonderzoek.
- auteur, o.a. boek “Wij zijn ons Brein”.
2009
Dr. Johan Huisman, psychiater, scenarts NVVE, voorzitter NVVE-Steungroep Psychiaters,
publicist.

2010
Hans van Dam, docent, consulent NAH(Niet aangeboren Hersenletsel), schrijver en publicist.
2011
Thema; “Psychose, depressie, zelfdoding en immunologie een verband ?”
Prof. Dr. Hemmo A. Drexhage, hoogleraar Medische Immunologie Erasmus Medisch Centrum,
Rotterdam. Coördinator EU-project Moodstratification .

2012
Thema; “Erkenning voor de functie van troost na zelfdoding”.
Dr. G.J. C. (Cecile) aan de Stegge, docent, psychiatrisch verpleegkundige GGZ, onderzoekster
en historicus van de GGZ-verpleegkunde.
2013
Thema; “ Twintig jaar (h)erkenning in verbondenheid”.
Eveline van Dijck, documentairemaakster, regisseur. Presentatie film “Mag ik dood”,
gesprekken met nabestaanden, de wetgever, psychiater, officier van Justitie, consulent van
de NVVE, en counselor Stichting De Einder.
Nagesprek met panelleden;
- Don Linszen, psychiater (Europees Netwerk voor suïcidepreventie)
- Remco de Winter, psychiater (International Association for Suïcide (IASP)
- Thom Vulsma, kinderarts en endocrinoloog
- Peter Molemann, psychofarmacoloog
- Erik Sikkens, hoofd NIFP Amsterdam (Forensische Psychiatrie)
- Jannie Schuit-Lemstra, nabestaande, ervaringsdeskundige, begeleidster.
2014
Lezing Anne Polet, psycholoog GGZ Rivierlanden, ervaringsdeskundige, haar
boekpresentatie “Verder”.
Nagesprek; Don Linszen, psychiater, spreekt deze middag over dit onderwerp.
Hij was oprichter van de eerste kliniek voor jonge mensen met een eerste psychose in
Amsterdam (AMC) en heeft veel ervaring met mensen met ernstige psychiatrische
problemen.
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2015
Thema: “MEER begrip – MEER Rust” ?
Dr. Saskia Palmen, psychiater, medisch Hoofd zorglijn Risico & Preventie UMC
Hersencentrum. Onderzoeker bij het ontstaan van eerste psychose bij kinderen, jongeren en
jongvolwassenen met een verhoogd risico. Zij heeft een aansprekende opvatting over haar
taak. Centraal is voor haar het leggen van contact met de jongere. Dit begint bij het luisteren
naar zijn of haar verhaal, in gesprek gaan en het proberen te begrijpen wat voor iemand zo
onbegrijpelijk is.
Zij heeft daarnaast een uitgesproken opvatting en hecht zeer sterk aan betrokkenheid van
de naaste familie en omgeving !
2016
3 juni 2016
Thema: “Zingeving aan zelfdoding”.
Dr. René Diekstra, psycholoog, schrijver, publicist.
- Lezing; Het hoofd bieden aan een (on)mogelijke opgave.

–

December 2016
Thema: “Schuldgevoelens”.
Hans van Dam, voorzitter Stichting Zorg en Zelfdoding. Vrij gevestigd docent, consulent NAHhersenaandoeningen, levenseindevragen en publicist.
2017
Thema: “Een storm aan gevoelens en gedachten”
Monique van ‘t Erve, consulent, advies en begeleiding Rouw na zelfdoding,
ervaringsdeskundige(verloor haar moeder door zelfdoding), schrijfster en publicist , medeauteur boek o.a. “Weg van Mij” e.a.
2018
Thema: Afscheid
Speciale bijeenkomst in het teken van het afscheid van Janny Schuit-Lemstra, die jaren zeer
actief was voor de Werkgroep Nabestaanden na Zelfdoding Ypsilon, Asd en Zaanstreek Waterland e.o. Mede initiatiefneemster bij de oprichting Stichting Zorg en Zelfdoding.
Gastsprekers;
- Prof.Dr. Wiepke Cahn, hoogleraar Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische
aandoeningen Universiteit Utrecht en hoofd onderzoek zorgprogramma Lijf & Leven.
- Prof. Dr. Dick Swaab, emeritus hoogleraar AMC, wetenschappelijk onderzoeker,
internationaal bekend door zijn hersenonderzoeken en ontdekkingen op het gebied
van hersenanatomie en -fysiologie.
2019
Juni 2019, Organisatie i.s.m. St. Profor.
Thema: “Leven en Overleven”.
Gastsprekers;
- Drs. Glenn Helberg, psychiater (Kinder-Jeugd)Regiebehandelaar SGGZ en jeugd
- Prof. dr. Don Linszen, psychiater en emeritus hoogleraar.
- Nagesprek met aantalpanelleden o.l.v. Glenn Helberg.
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December 2019
Thema: “Op verhaal komen”.
Gastsprekers;
Resi Lankester, journalist, schrijfster. Boekpresentatie van haar boek “Na de Val”.
- Zij nam ons mee in haar verhaal als enig kind van gescheiden ouders en de situatie
waarbij zij de erfenis van de zelfdoding van haar vader in haar leven verder meenam.
Het boek “Na de Val”, beschrijft haar zoektocht van het achterblijven met de impact
van zelfdoding van één ouder en welke dit kan hebben op nabestaanden en naasten.
Piet van Beek, Humanistisch raadsman.
- Deze acteerde vervolgens met een filosofische benadering over het onderwerp
luisteren en deed daarmee recht om te worden gehoord.
2020
December 2020
Thema: “Houdt het ooit op? – Rouwverwerking onder jong en oud”.
Gastsprekers;
Dr. Marianne Snijdewind, universitair docente Medische Ethiek aan het Amsterdam UMC.
- Marianne Snijdewind doet momenteel onderzoek naar rouwverwerking onder
nabestaanden die iemand hebben verloren door zelfdoding of na euthanasie bij
ondraaglijk geestelijk lijden
Milou Gevers, documentairemaakster en ervaringsdeskundige.
- Presentatie van haar filmdocumentaire; “Waarom bleef je niet mij” !
Zij studeerde onlangs af aan de Nederlandse Filmacademie, Amsterdam. In de
documentaire is zij in gesprek met zij vier kinderen, die hun ouder door zelfdoding
verloren, en stelt zij de vragen die zij destijds zelf niet kreeg na de zelfdoding van
haar moeder.
Nagesprek door Marian van Vliet met;
- Milou Gevers, over haar ervaringen destijds na de zelfdoding van haar ouder, het
maken van de documentaire en de gesprekken hierbij met de kinderen.
- Marian Snijdewind, over haar ervaring bij het onderzoek.
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