
Over de inhoud 
Sinds het verschijnen van de brief  
van minister Schippers heeft suïcide-
preventie eindelijk de aandacht 
gekregen die het al jaren eerder had 
verdiend. De afgelopen 50 jaar zijn 
de suïcidecijfers geleidelijk gestegen, 
dit in tegenstelling tot de behande-
ling van hartkwalen of  van kanker. 
Hier zijn indrukwekkende vermin-
deringen tot stand gekomen. 
Suïcidepreventie heeft alles te maken 
met samenwerking. Op dit moment 
ontbreekt de samenhang tussen 
instanties. Hierdoor vallen mensen 
met suïcidaliteit tussen wal en schip. 
Er is onvoldoende toegankelijkheid 
tot gespecialiseerde behandelvor-
men, die wel degelijk beschikbaar 
zijn. Het belangrijkste is echter het 
verminderen van het taboe op 
suïcidale gedachten. Motieven voor 
suïcidaal gedrag kunnen sterk uiteen 
lopen. Goed contact houdt in dat de 
cliënt zich vrij kan voelen om over 
zijn suïcidegedachten te kunnen 
praten. Een goede therapeutische 
relatie is één van de beschermende 
factoren. De relatie vormt de basis 

voor het tonen van betrokkenheid en 
begrip, het leggen van contact met 
eventuele naasten en het organiseren 
van veiligheid en continuïteit van 
zorg. In deze lezing wil Roelof  
Kleppe u vertellen over de ontwik-
kelingen in onze regio op het gebied 
van suïcidepreventie, het belang van 
een goede detectie en het bespreek-
baar maken van suïcidale gedachten 
en suïcidaal gedrag.  

Over de spreker 
Roelof  Kleppe studeerde aan de 
Universiteit van Utrecht en is sinds 
1996 als psychiater/psychotherapeut 
werkzaam bij de GGzE, waar hij 
sinds 2008 geneesheer directeur is. 
Daarnaast is hij sinds 2011 lid Raad 
van Toezicht van Julius, een sociaal-
maatschappelijke GGZ-instelling 
met een 60-tal locaties in de driehoek 
Rotterdam, Dordrecht, Gorinchem.  

Programma 
19:15   	 ontvangst 
19:30	 aanvang lezing 
21:30 	 einde 

Accreditatie 
De lezing is geaccrediteerd door de 
VCgP (1 punt).  

Kosten  
2,50 euro leden, 5 euro opleidelingen 
(niet-lid), 10 euro niet-leden.  

Aanmelden 
Bij Annemieke van Nunen met 
opgave van naam, telefoonnummer, 
evt. BIG-nummer(s) en VCgP-
nummer. via 
a.van.nunen@onsneteindhoven.nl	

Vooraankondiging 
Lezing woensdag 21 september door 
Ton Baggerman (psychotherapeut) 
en Sarah Durston (hoogleraar 
neurowetenschappen) met als 
onderwerp ‘Van Newtoniaans naar 
interactief  wereldbeeld: de noodzaak 
van een persoonsgerichte 
psychotherapie’. Een nieuwsbrief  
hierover is in voorbereiding. 

Woensdag 22 juni 2016 
19:15 uur - 21:30 uur 

 Apanta-GGz, Provinciale  
weg 50, Veldhoven. 

Suïcidepreventie

Regio Noord-Brabant, 
Vereniging voor 
Cliëntgerichte 
Psychotherapie

Mailinglist
Deze nieuwsbrief wordt gestuurd naar leden uit 
Noord-Brabant, Zeeland en Limburg.  Via info@vcgp.nl 
kunt u zich ook aanmelden voor deze nieuwsbrief.

Regio Noord-Brabant is actief  met de 
organisatie van wetenschappelijke 
bijeenkomsten

Roelof  Kleppe

Regio Noord-Brabant
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