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SUÏCIDE
Is mijn cliënt suïcidaal?

Suïcide
Moeilijkheden zijn inherent aan ons bestaan, maar soms belanden
mensen in een zodanige situatie dat de balans tussen draagkracht en
draaglast in onevenwicht raakt en ze het niet meer zien zitten.
Niet elke persoon met problemen raakt in crisis. Niet elke crisis leidt
tot suïcidaal gedrag. Wanneer de pogingen om de crisis te overwinnen tevergeefs blijven, kan zich een proces ontwikkelen waarbij de
dood zich meer en meer als ultieme oplossing aandient.
Nadenken over leven en dood is wezenlijk voor mensen: het zich
bewust worden van het eigen bestaan houdt immers ook het inzicht
in dat we over de mogelijkheid beschikken om zelf over leven en
dood te beslissen. Voor iemand die het leven niet meer ziet zitten, is
zelfmoord niet zozeer een probleem, maar veeleer een oplossing
voor zijn/haar problemen. Zelfmoordgedrag is één van de strategieën die mensen aanwenden om crisissen te overwinnen. Het is betekenisvol gedrag. Mensen drukken er iets mee uit, ze willen er iets
mee kenbaar maken aan de omgeving. Zelfmoordgedrag is in die zin
een communicatiemiddel. Personen die tot suïcidaal gedrag overgaan, kunnen hiermee verschillende boodschappen geven.
Uit onderzoek naar het ontstaan van suïcidaal gedrag, blijkt dat zelfmoord vaak wordt vooraf gegaan door een suïcidaal proces. Dit proces verloopt gedeeltelijk bewust en gedeeltelijk onbewust. Bovendien is slechts een gedeelte ervan zichtbaar voor de omgeving. Het
suïcidaal proces veronderstelt een toenemende suïcidaliteit. Dit proces wordt gekenmerkt door de suïcidale gedachten, (telkens terugkerende) suïcidepoging(en) met een in de tijd toenemende graad van
suïcidale intentie, planning van de pogingen en toenemende letaliteit
van de gebruikte methode.
Dit proces kan jaren duren of slechts binnen een termijn van enkele
uren plaatsvinden. Toch hoeft het niet onherroepelijk te zijn: het is
een proces dat op elk moment gestopt kan worden.
Voor een hulpverlener is kennis van dit suïcidaal proces uiteraard van
groot belang om de client in nood de juiste zorg te kunnen bieden.
Programma
Tijdens de ochtend-lezing wordt uitleg gegeven over de risicofactoren en de signalen van het risico op suïcide. Tevens krijgt u
inzicht in de fasen van het suïcidaal proces en inzicht in hoe als
hulpverlener te handelen in de verschillende fasen van dit proces.
s’ Middags leert u a.d.h.v. casuïstiek de fasen van het suïcidaal proces
bij een cliënt te herkennen en een algemeen behandelplan op te
stellen.

De nascholing ‘Suïcide’ is aanbevolen voor
zorgprofessionals die met volwassenen werken én
voor kinder- en jeugdhulpverleners.
Het is ook mogelijk alleen de lezing bij te wonen.
Accreditatie
Deze nascholing is door de SNRO geaccrediteerd en
daarmee ook door de meeste beroepsverenigingen
waaronder: de NFG, VVVK, VBAG, VNT, FAGT en de
VIT.
Praktisch
De nascholing wordt gegeven op
woensdag 17 november 2021.
De lezing is van 10.00 uur tot 12.45 uur .
De bespreking aan de hand van casuïstiek is
van 13.45 uur tot 17.00 uur.
Locatie: Donderbergweg 10-A te Overasselt.
Het aantal plaatsen is beperkt.
Kosten
Voor deelname aan deze nascholing investeert u
€ 195,-.
Docent
Marina Boonman-van der Kroon. Directeur van
Academie Vesta en integratief therapeut.
Certificaat
Na afloop ontvangt u een geregistreerd certificaat.

Deelname
Voor opgave voor deelname, of meer informatie over
deze en onze andere (na)scholingen, kunt u contact
opnemen met het secretariaat van
Academie Vesta.
E-mail: administratie@academievesta.nl

