
Beste SUPRANET GGZ deelnemer,

Op 21 november is het zover: dan ben je van harte welkom op de tweede deelnemersdag 
van SUPRANET GGZ. Hoe staan we ervoor op gebied van suïcidepreventie? Hoe zijn andere 
instellingen hiermee bezig? Wat kunnen wij nog meer doen in ons gezamenlijke streven om 
het aantal suïcides naar nul te krijgen?

We hebben een gevarieerd programma gevuld met inspirerende presentaties en interactieve 
workshops. Met bijdragen van onder andere Peter Dijkshoorn, Elnathan Prinsen, Bas van Wel en 
Erik-Jan Vlieger. De dagvoorzitter is Dave Dongelmans, voorzitter SUPRANET GGZ.

Voor wie?
Deze dag is bedoeld voor alle medewerkers bij deelnemende ggz instellingen die zich inzetten 
om het aantal suïcides en suïcidepogingen onder de eigen cliënten terug te dringen. Daarbij 
hopen wij ook dit jaar op een mix van behandelaren, geneesheer-directeuren, bestuurders, 
kwaliteitsfunctionarissen, databeheerders, cliënten- en naastenvertegenwoordigers. 

Stuur deze uitnodiging vooral door naar geïnteresseerde collega’s.

Praktische informatie
Datum:  donderdag 21 november 2019
Tijd:   ontvangst vanaf 9.00 uur. Om 16.00 uur sluiten we af met een drankje. 
Locatie:  NBC Congrescentrum, Blokhoeve 1 te Nieuwegein

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden
Bekijk hieronder het programma, kies twee workshops van je voorkeur en meld je aan per mail 
via info@supranetggz.nl. Vermeld daarbij de nummers van de twee workshops die je wilt  
bijwonen. 

Graag tot ziens op 21 november!

Uitnodiging 
Deelnemersdag SUPRANET GGZ - 21 november 2019



9.00 - 9.30 Ontvangst met koffie

9.30 – 10.45 The man and the mirror
Data en feedbackrapportages als spiegel voor de praktijk. Introductie door dagvoorzitter.
Dave Dongelmans, voorzitter bestuur SUPRANET GGZ

Nul suïcides, motor voor brede zorgontwikkeling
Als eerste jeugdinstelling die zich aansluit bij Supranet, kan Accare putten uit een reeks van  
ervaringen met meten die hebben geleid tot concrete verbeteringen in de praktijk. Wat kan  
SUPRANET GGZ daarvan leren? - Peter Dijkshoorn, voorzitter raad van bestuur Accare

Een familieportret?
Het nieuwe veiligheidsdenken: hoe kan een foto van de dagelijkse praktijk leiden tot betere 
samenwerking met naasten? - Inge Verbeek, kwartiermaker SUPRANET GGZ

10.45 – 11.00 Pauze

11.00 – 12.30 Goed plan! Meer veiligheid 
Elnathan Prinsen is manager zorg bij de divisie Spoedeisende GGZ van Dimence en o.a. mede  
auteur van het handboek IHT. Over het belang van het veiligheidsplan binnen de acute psychiatrie. 
En hoe je dit stimuleert. - Elnathan Prinsen, psychiater Dimence en voorzitter NVvP

Let’s talk! De nieuwste cijfers
Een toelichting op de cijfers uit de nieuwste feedbackrapportage. Wat vertellen de cijfers, wat leren 
we ervan en wat kunnen we er (nu) mee in de organisatie van zorg? - Bas van Wel, bestuurslid  
SUPRANET GGZ

12.30 – 13.15 Lunch

13.15 – 14.00 Workshops in 2 ronden
14.15 – 15.00 

1. Beter met naasten! Zo gaat dat in Drenthe
GGZ Drenthe doet mee aan het naasten verbetertraject. Heeft het al geleid tot verbetering? 
Annika is kartrekker bij GGZ Drenthe en deelt haar ervaringen tot nu toe. Inclusief tips om 
zelf aan de slag te gaan. - Annika Hemme, maatschappelijk werker GGZ Drenthe 

2. Pogingen in beeld: we zijn er bijna…?
Eén van de grootste uitdagingen voor instellingen is het in beeld krijgen van de pogingen. 
Veel instellingen zijn heel goed op weg. Zijn we er bijna, maar nog niet helemaal? Waar lopen 
we tegenaan? Een panelgesprek met vier instellingen over hun aanpak. 
Panel namens vier instellingen o.l.v. Bas van Wel, bestuurslid SUPRANET GGZ

3. Er zijn nog NUL wachtenden voor u
Digitalisering in de zorg kan de wachttijd beïnvloeden. Denk aan de digitale poli of de inzet 
van apps tijdens een behandeling. Wat kunnen we gebruiken in het kader van goede  
suïcidepreventie? Hoe krijgt PsyQ dit voor elkaar? - Annet Spijker, Bestuurder zorg PsyQ 

4. De ervaringsdeskundige ingezet 
GroeiRijk Klaver is een team van ervaringsdeskundigen die cliënten en hun omgeving onder-
steunen wanneer sprake is van suïcidaliteit. Wat doen zij precies? Hoe is deze herstelonder-
steunende zorg vormgegeven? - Ivonne Heijnen, coördinator GroeiRijk Klaver GGzE

5. Terugval voorkomen met “De Suïcideketen”
Met de suïcideterugvalpreventie heeft Dimence een praktisch hulpmiddel voor 
behandelingen ontwikkeld op basis van bestaande methodes. De eerste ervaringen in de 
verslavingspsychiatrie zijn positief. Hoe werkt deze methodiek in de praktijk? Denk (en doe) 
mee! - Judith van Olst en Luuk Heinsman, beide teamleider verslavingspsychiatrie Dimence 

15.15 - 15.30 Pauze

15.30 - 16.00 Inspiratiesessie: het nieuwe brein van de dokter
Hoe je data kunt gebruiken en er van iedere patiënt te leren valt. - Erik-Jan Vlieger, arts, auteur en 
ondernemer

16.00  Samenvatting en afsluiting met drankje
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